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Úvod
Téma „Role sociálního pracovníka při integraci azylantů“ jsem si zvolila z
důvodu, že sama již několik let pracuji v organizaci pomáhající uprchlíkům a často
jsem konfrontována s problémy a obtížemi, kterým uprchlíci musí čelit a které nejsou
schopni bez pomoci druhých uspokojivě vyřešit. Dalším impulsem pro zpracování
tohoto tématu pak bylo studium sociální práce, které mi poskytlo možnost získat jak
teoretické znalosti tak i praktické dovednosti nutné pro práci s lidmi, kteří se ocitají v
nejrůznějších obtížných situacích, mezi něž integrace bezesporu patří. Ráda tedy
využívám těchto dvou zkušeností a předkládám práci, která se snaží co nej přesněji
postihnout danou realitu týkající se integrace azylantů a zároveň nabízí možnosti, jak
zlepšit daný stav a přiblížit se ideálním podmínkám pro úspěšnou integraci azylantů
do české společnosti.
Mým cílem je zmapovat situaci na poli integrace jednak z pohledu azylanta a
jeho potřeb, a jednak z pohledu sociálního pracovníka (co může sociální pracovník
nabídnout a zabezpečit pro svého klienta během procesu integrace do společnosti).
Na závěr své práce bych ráda dospěla k odpovědím na následující otázky: Jaké jsou
podmínky pro integraci azylantů v České republice? Jaké potřeby, očekávání a přání
má azylant ve vztahu k sociálním pracovníkům, se kterými se setkává během své
integrace? Jaké služby a jakou pomoc nabízí sociální pracovník azylantovi během
jeho integrace? Jak se liší role sociálních pracovníků ve státní, nestátní a
samosprávné sféře? S jakými problémy se azylanti a sociální pracovníci setkávají při
integraci? Jak lze definovat úspěšnou integraci azylantů? Je stávající model integrace
azylantů vyhovující a pokud ne, jak jej lze zlepšit? A v neposlední řadě jaký
osobnostní profil by měl mít sociální pracovník působící v této oblasti?
Informace pro obsah své diplomové práce jsem získala především osobními
rozhovory se samotnými azylanty, pracovníky neziskových organizací, státní sféry a
krajských úřadů. Dalším zdrojem byly informace dostupné na webových stránkách
příslušných

ministerstev

zodpovědných

za

integraci

azylantů

a

organizací

pomáhajících azylantům. V neposlední řadě jsem použila publikace, které přibližují a
definují sociální práci jako takovou a které z mnoha různých pohledů předkládají a
definují, jaký by měl být profil sociálního pracovníka a jaké metody a přístupy by
měl volit ve své práci s klienty.
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Věřím, že má práce bude cenným souhrnem informací a hlavně podnětem pro
ty, kterých se integrace týká a kteří mají skutečný zájem na její úspěšnosti, jak z
pohledu klienta tak i naší společnosti.
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1. Integrace azylantů v České Republice
Česká republika začala přijímat uprchlíky v roce 1990, krátce po pádu
komunistického režimu. Došlo tak k radikální změně, kdy se z tehdejšího
Československa, které bylo zemí emigrantskou, stala země imigrantská, jinými slovy
země, která je připravena poskytnout ochranu osobám splňujícím definici uprchlíka
dle Úmluvy o právním postavení uprchlíků1, nazývané též Ženevská konvence. V
souvislosti s používaným pojmem uprchlík je nutné zmínit, že české právní normy
používají dva související pojmy, a to sice žadatel o udělení azylu (dále jen žadatel o
azyl) a azylant2. Od roku 1990 jsou žadatelé o azyl a azylanti nedílnou součástí české
společnosti. S tím souvisí i nutnost vytvořit v české společnosti takové podmínky,
které žadatelům o azyl zajistí spravedlivé posouzení jejich žádosti o azyl a těm, kteří
azyl získají, pak příznivé podmínky pro jejich integraci do společnosti.

v

1.1

Řízení o azylu a udělení azylu
v

T

v

Řízení o azylu a udělení azylu se řídí zákonem o azylu . Řízení začíná
v okamžiku, kdy cizinec učiní prohlášení o úmyslu požádat o azyl, poté je jeho
žádost posuzována Ministerstvem vnitra ČR (dále jen MV) a končí pravomocným
rozhodnutím4, které jeho žádost shledá opodstatněnou (udělí mu azyl) nebo jeho
žádost zamítne. Český azylový zákon5 specifikuje okolnosti, za kterých může být
udělen azyl a na základě těchto důvodů lze definovat tři druhy azylů:
•

Azyl

z

důvodů

pronásledování

-

uděluje

se

cizinci,

který je

pronásledován za uplatňování politických práv a svobod nebo který má
opodstatněný

strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství,

1 Úmluva o právním postavení uprchlíků byla přijata Valným shromážděním OSN dne 28. července
1951 v Ženevě a jedná se o základní instrument právní ochrany uprchlíků. K l . únoru 2006
ratifikovalo Ženevskou úmluvu 143 států. V roce 1993 to byla i Česká republika, která ratifikovala
Úmluvu o právním postavení uprchlíků a protokol týkající se právního postavení uprchlíků (sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb.).
2 Žadatelem o azyl je dle zákona č. 325/1999 Sb., zákon o azylu, míněn cizinec, který učiní prohlášení
o úmyslu požádat o azyl. Azylantem je pak cizinec, kterému byl podle tohoto zákona azyl udělen.
3 Zákon č. 325/1999 Sb., zákon o azylu.
4 Proti rozhodnutí MV je možné se odvolat k příslušnému Krajskému soudu, popř. podat kasační
stížnost u N ejvyššího správního soudu.
5 Zákon č. 325/1999 Sb., zákon o azylu, hlava III (§§ 1 2 - 1 5 ) .
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národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání
určitých politických názorů.
• Azyl za účelem sloučení rodiny - uděluje se rodinnému příslušníkovi
azylanta, který získal azyl na území České

republiky. Rodinným

příslušníkem se rozumí manžel nebo manželka azylanta, nezletilé dítě
nebo rodič nezletilého azylanta.
•

Humanitární azyl - se uděluje v mimořádných případech, kdy cizinec
nesplňuje podmínky udělení azylu z politických důvodů, ale jeho sociální,
zdravotní nebo jiné okolnosti jsou natolik vážné, že vyžadují ochranu
hostitelské země.

Azylantem se cizinec stává v momentě, kdy obdrží pravomocné rozhodnutí o azylu.
Od této chvíle dochází k následujícím změnám v jeho postavení:
• azylant požívá ochrany České republiky a nemůže být vydán do země, odkud
uprchl a kde by mu hrozilo nebezpečí;
• azylantovi je udělen trvalý pobyt na území České republiky;
• azylant má právo požádat o cestovní doklad České republiky;
• azylant má možnost účastnit se Státního integračního programu6, který je
zaměřen na poskytování pomoci azylantům a týká se oblasti získání znalosti
českého jazyka a zajištění bydlení;
•

azylant má možnost se zapojit do tzv. Individuálního akčního plánu7, jehož
účelem je zvýšit jeho šance na trhu práce;

•

azylant má možnost využít možnosti přechodného ubytování v jednom
z integračních azylových středisek;

•

azylant má právo požádat o sloučení rodiny, která se nachází mimo území
České republiky.

S výše uvedenými skutečnostmi jsou dále spojeny povinnosti azylanta, mezi
které patří především povinnost dodržovat zákony České republiky, hlásit všechny
změny spojené s trváním azylu a dále pak nemožnost vycestovat do země, jejímž
6 Státní integrační program byl uzákoněn v roce 2000 zákonem č. 325/1999 Sb., zákona o azylu, hlava
IX (§§ 68 - 7 0 ) .
7 Podrobnější popis Individuálního akčního plánu viz kapitola 1.3.2, Realizace koncepce integrace
azylantů v ČR - Individuální akční plán.
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státním příslušníkem cizinec je nebo, v případě osob bez státního občanství, do
země, ve které měl poslední trvalý pobyt.

1.2

Modely integračních a imigračních politik
Integraci cizinců lze definovat jako proces postupného začleňování imigrantů

do struktur a vazeb majoritního obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který souvisí
s migrací a který má politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské
aspekty. Integrace cizinců se týká jak cizinců samotných, tak i majoritní společnosti,
která sama vytváří podmínky pro přijetí osob jež se z různých důvodů rozhodly
pobývat na území České republiky. Integrace by nikdy neměla znamenat splynutí
s majoritní skupinou, ani popření vlastní identity. Právě naopak, cizinec by si měl
vlastní identitu uchovat a tato identita by měla být respektována většinovým
obyvatelstvem a právním rámcem hostitelské země. Na druhou stranu je však
nezbytné, aby cizinec byl schopen respektovat právní a společenské normy
společnosti, kde žije, a aby si „osvojil roli, která se může stát součástí rolí
respektovaných danou společností“ (Uherek, 2003).
Na základě toho, jaké podmínky mají jednotlivci nebo komunity pro integraci
do majoritní společnosti, pak rozlišujeme tři modely integračních a imigračních
politik. Může se jednat buď o politiku segregační, asimilační nebo pluralistickou,
případně o politiku diskriminační, asimilační nebo multikulturní (Barša, 2003).
•

Model segregační/diskriminační politiky8 - v tomto případě se jedná o
takový

přístup

k cizincům,

který

jim

neumožňuje

stát

se

plnohodnotnou součástí určité společnosti. V podstatě se jedná o
vyčlenění, které se projevuje nemožností získat přístup na trh práce,
využívat systém sociální a zdravotní péče, ztíženým přístupem ke
vzdělání, nemožností účastnit se politického života nebo získat státní
občanství dané země. Příkladem země, ve které platí tento model, je
Německo.

8 Tento model je též označován jako „přechodná diferencovaná inkorporace“. Barša (2003) ktom u
píše: „V tomto modelu je etnicko-kulturní odlišnost pochopena jako nepřekročitelná překážka
politické integrace.“
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•

Model asimilační politiky - „asimilace“ znamená přizpůsobení nebo
splynutí9. Z toho vyplývá, že tento model předpokládá splynutí
cizinců s většinovou společností, převzetí jejich zvyků, jazyka,
kultury, a potlačení své vlastní identity. Příkladem tohoto modelu je
Francie.

•

Model multikulturní/pluralistické politiky - jedná se o model, který
umožňuje minoritní skupině (v tomto případě cizincům) začlenění do
majoritní společnosti při současném zachování socio-kulturní identity.
Stát nejenže respektuje minoritní specifika, ale snaží se o jejich
rozvoj. Mezi státy, které zastávají tento přístup, patří Kanada,
Austrálie, Švédsko a Nizozemí.

Posledně zmiňovaný model je ve světě nej rozšířenější a je jím do značné míry
ovlivněna

i

integrační politika České republiky. Fento model

se vyznačuje

nejtolerantnějším přístupem k cizincům. V této souvislosti je zajímavé zmínit
Baršovu definici10 multikulturalismu jako hnutí za inklusivní společnost, tj. za
společnost, která bude schopna zahrnout i „atypické“ příslušníky, která nebude
vylučovat

lidi na základě toho, že vypadají nebo žijí jinak.

Fento přístup

předpokládá, že majoritní společnost je připravena být tolerantní vůči menšinám, ale
jen za podmínek, že daná menšina je tolerantní a otevřená vůči majoritní většině,
vůči svým členům a v neposlední řadě i vůči jiným menšinám. Právě tato
oboustranná tolerance je důležitou podmínkou pro to, aby se většinová společnost
mohla cítit bezpečná vůči skupinám, které mají tendenci se vyčlenit z majoritní
společnosti za účelem prosazení zájmů, které jsou v rozporu s demokratickými
principy hostitelských zemí.
Od konce 90. let 20. století dochází ke stále rostoucí diskusi o politice
multikulturalismu. Státy, které doposud uplatňovaly politiku multikulturalismu,
zjistily, že tento přístup v otázce integrace cizinců není tak ideální, jak se na počátku
domnívaly. Ukázalo se, že pojem „multikulturalismus“ mnozí chápou jako
ustupování stále se rozpínajícím menšinám. Dobrým příkladem země, kde dochází ke

9 Tento model se např. ve školství projevuje tím, že ignoruje zvláštnosti žáků a nutí je osvojit si
identitu hostitelského národa včetně jeho historie, jazyka, kultury.
10 Tato definice zazněla v rozhovoru, který poskytnul P. Barša dne 26.1. 2005 v Multikulturním centru
Praha M. Čaňkovi a J. Trollovi [online]. Http://www.m igraceonline.cz/clanky/_f.shtm l?x=133197 [cit.
2006-02-20],
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změně pohledu na multikulturalismus, je Nizozemí, které je typické tradičně
liberálním přístupem k přistěhovalcům. Od roku 1998 zde došlo ke zpřísnění
integrační politiky,

která vyžaduje,

aby

se

přistěhovalci

povinně

účastnili

integračních programů pomáhající jim osvojit si holandštinu a poskytující jim
zároveň kurzy v oblasti sociální a pracovní.
Baršová,

Barša

(Od

multikulturalismu

k občanské

integraci.

Změny

v západoevropských politikách integrace přistěhovalců, 2005) i Uherek (Společenská
integrace migračních skupin - základní pojmy a problémové okruhy, 2003) se
shodují v názoru, že postoj respektu k menšinám má být stále více vyvažován
požadavkem plnění určitých podmínek ze strany cizinců nezbytných pro jejich
úspěšnou integraci. Multikulturalismus, jakožto politický přístup státu, je tak
nahrazován tzv. individuální občanskou integrací. Zatímco multikulturalismus
zdůrazňuje integraci komunit, občanská integrace se zaměřuje na jedince, který však
i nadále zůstává nedílnou součástí své komunity - menšiny. Větší zaměření na
jedince by mělo v konečném důsledku vést k úspěšnější integraci, jejíž nedílnou
součástí je i respektování společenských hodnot většinové společnosti.
Integrace cizinců je předmětem společenské debaty, jejím ž cílem je nalézt
ideální vztah mezi cizinci a většinovým obyvatelstvem. Postupně se ukazuje, že
integrace musí vycházet nejen z potřeb cizinců, ale musí zároveň spolehlivě zajistit,
aby nebyly ohroženy zájmy majority, a aby integrace byla stále více výsledkem
sbližování za současného respektování odlišností.

Q

v

1.3 Koncepce integrace azylantu v České republice
Česká republika začala problematice integrace azylantů věnovat výraznější
pozornost v průběhu 90. let 20. století, kdy začal počet azylantů narůstat. Ve stejném
období začala vznikat koncepce integrace cizinců, kterou vláda poprvé schválila
v roce 199911. I když se postavení azylantů v některých aspektech liší od postavení
cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, lze zde najít mnoho společných
prvků. Především se jedná o společný okruh problémů, které musí tyto osoby řešit:
oblast

bydlení,

znalost

českého jazyka,

zaměstnání,

naturalizace,

politické

11 Usnesení vlády České republiky ze dne 7. července 1999 č. 689 o „Zásadách koncepce integrace
cizinců na území České republiky a o přípravě a realizaci této koncepce“.
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participace, sociální zabezpečení a zdravotní péče, vzdělávání a dále pak kultura,
tradice a náboženství. Integrace azylantů, na rozdíl od integrace cizinců, vyplývá
z mezinárodních právních závazků12 České republiky a týká se omezeného počtu
azylantů13. Její realizace je v tomto ohledu tedy snazší a umožňuje investovat větší
finanční prostředky na její realizaci v jednotlivých oblastech života azylantů.
Realizace integrace azylantů je mnohem konkrétnější a osoby, kterých se týká, z ní
profitují mnohem více.

v

1.3.1

Cíl, náplň a vývoj koncepce integrace azylantů v CR

Hlavním cílem koncepce integrace azylantů je pomoci těmto osobám při
jejich začleňování do české společnosti. Hlavní náplní této koncepce je vytvoření
předpokladů pro zajištění bydlení, zaměstnání a výuku českého jazyka.
Státem asistovaná integrace azylantů začala v roce 1993, kdy ministerstvo
vnitra předložilo vládě návrh na zabezpečení pobytu azylantů na území ČR. V roce
1994 pak vláda poprvé uvolnila finanční prostředky na zabezpečení integrace
azylantů pro daný rok a realizací tohoto úkolu pověřila ministerstvo vnitra.
Ministerstvo vnitra zahájilo tentýž rok tzv. státní asistenční program integrace14. Ten
umožňoval lidem žijícím v integračních azylových střediscích získat bydlení
v integračním bytě. V roce 2000 vstoupil v účinnost zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,
který uzákonil rámec

Státního integrační programu15. Kromě podpory bydlení se

nově zabýval i realizací výuky českého jazyka.
Od roku 2000 schvaluje vláda České republiky každoročně usnesení, která
jsou zaměřena na zabezpečení integrace azylantů v daném roce. Je přesně
definováno, jakou formou budou jednotlivé oblasti integrace azylantů zajišťovány a
do kompetence kterých ministerstev budou jednotlivé oblasti spadat. Zatímco otázka
bydlení a výuky českého jazyka je součástí koncepce integrace azylantů od roku

12 Česká republika ratifikovala v roce 1993 Úmluvu o právním postavení uprchlíků a protokol týkající
se právního postavení uprchlíků (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb.).
13 K 31. prosinci 2005 bylo v České republice registrováno 1922 osob s platným azylem.
14 Státní asistenční program byl realizován na základě usnesení vlády č. 643 ze 17. listopadu 1993 a
podle pravidel stanovených v Instrukci Ministerstva vnitra České republiky ze dne 27. května 1994
č.j.: U— 1027/94 „O postupu okresních úřadů při zajišťování integrace osob s přiznaným postavením
uprchlíka v České republice“
15 V souvislosti s přijetím tohoto nového zákona došlo k přejmenování programu a ze „státního
asistenčního programu“ se stal „státní integrační program“. Zásadní zm ěny v obsahu programu ovšem
nenastaly, jednalo se spíše o uzákonění již existující praxe.
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200016, pomoc při zajištění zaměstnání se objevuje v usnesení vlády poprvé až v roce
200317 a je zaměřená na oblast rekvalifikace. V témže roce je poprvé zmíněna účast
nestátních neziskových organizací

(dále jen NNO) při zabezpečení integrace

azylantů. V roce 200418 se nově objevuje návrh na vypracování osnov úvodních
kurzů pro azylanty, které by jim měli pomoci získat lepší orientaci v oblasti
zaměstnanosti a získat základní dovednosti zlepšující jejich šance na získání
zaměstnání. V roce 200519 obsahuje usnesení požadavek vlády na vypracování
postupu pro poskytování péče azylantům se zdravotním postižením a v následujícím
roce (2006) je tento požadavek rozšířen na pokyn zajistit potřebné sociální služby
pro azylanty se zdravotním postižením a seniory.
Z výše uvedeného odstavce je zřejmé, že koncepce integrace se postupně
rozšiřuje o další oblasti a přináší nové alternativy k již stávajícím programům.
Realizace koncepce integrace azylantů v praxi je však podstatně pomalejší a pomoc
azylantům zatím není zajištěna v uspokojivé míře.

v

1.3.2

R ealizace koncepce integrace azylantů v CR

Státní integrační program v oblasti bydlení

Jak již bylo zmíněno výše, integrační program v oblasti bydlení je
v odlišných formách realizován od roku 1994 a jeho stávající podoba, tak jak je
90

uvedena v usnesení vlády na rok 2006 , je následující:
Varianta I - jedná se o bydlení v obecních nájemních bytech. Obec, která
poskytne byt pro azylanty, má nárok na účelovou neinvestiční dotaci. Tato dotace je
21
určena na opravu bytového fondu v majetku obce a na rozvoj infrastruktury obce .
Obec, která se rozhodne nabídnout azylantovi byt, tak učiní prostřednictvím

16 U snesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2000 č. 43 o zabezpečení integrace azylantů v
roce 2000.
17 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2003 č. 86 o zabezpečení integrace azylantů v
roce 2003.
18 U snesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89 o zabezpečení integrace azylantů v
roce 2004.
19 U snesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v
roce 2005.
20 V iz usnesení vlády České republiky ze dne 4. ledna 2006 č. 5 o zabezpečení integrace azylantů v
roce 2006.
21 V ýše dotace na zajištění bydlení činí 150 000 Kč pro nájemce bytu za 1 azylanta a dalších 50 000
Kč za každou další osobu s uděleným azylem. V ýše dotace na rozvoj infrastruktury obce je 150 000
Kč na 1 azylanta a 10 000 Kč na každou další osobu s uděleným azylem.
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krajského úřadu, který postoupí tento návrh Meziresortní komisi pro tvorbu nové
koncepce integrace azylantů a pro přidělování integračních bytů oprávněným
osobám. Tato komise pak o daném návrhu rozhodne. Obec je povinna uzavřít
s azylantem smlouvu na 1 rok s možností opakovaného prodloužení. Integrační byt
nesmí být po dobu 5 let (od uzavření první smlouvy) využit pro jiné účely než
bydlení pro azylanty.
Varianta II - v tomto případě může být vlastníkem bytu obec, fyzická nebo
právnická osoba. Dotace je v tomto případě podle usnesení vlády poskytnutá na
22

úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury . Tato varianta
je od roku 2004 alternativou k variantě I a dává mnohem větší prostor pro aktivní
přístup azylanta v otázce zajištění bydlení. Zároveň umožňuje zajistit pobyt
zdravotně postižených nebo seniorů s uděleným azylem v zařízeních sociální péče.
Varianta III - jedná se o nabídku bytů pro azylanty postavených podle
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora výstavby nájemních bytů“.
Obec, která dostane státní dotaci na výstavbu nájemních bytů, je povinna nabídnout
některé byty k pronájmu azylantům. Tato varianta zatím není realizována, jelikož
kolaudace prvních integračních bytů tohoto typu lze předpokládat nejdříve v roce
200723.
Od roku 1994 do 2005 bylo celkem finančně podpořeno a zprostředkováno
bydlení ve 343 integračních bytech pro celkový počet 899 azylantů. Celková částka
vynaložená na dotace spojené s integračním bydlením činila více než 109 mil. Kč24.

Státní integrační program v oblasti výuky českého jazyka

Výuka českého jazyka byla v letech 1994 až 2000 zajišťována školskými
úřady, na jejichž území bylo zřízeno integrační azylové středisko MV. Školské úřady
spolupracovaly s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen
MŠMT), které bylo zodpovědné za úhradu nákladů spojených s organizováním
kurzů. Vzhledem k tomu, že takto zajišťované kurzy školskými úřady nebyly
22 V ýše dotace na čisté nájemné se liší od počtu azylantů v integračním bytě - minimum činí měsíčně
3 000 Kč pro 1 osobu a maximum je 4 500 Kč pro 7 osob. V ýše dotace na rozvoj obce se pohybuje od
1500 do 2500 Kč m ěsíčně.
23 V iz usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů
v roce 2005.
Tyto
informace
jsou
dostupné
na
w ebových
stránek
MV
ČR.
Http://www.mvcr.cz/azyl/integrace.html [online], [cit. 2006-02-20].
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dostatečně efektivní, v roce 2000 rozhodlo MŠMT25 uskutečnit výběrové řízení na
nového zajišťovatele výuky českého jazyka. V roce 2000 a 2001 byla tedy realizace
kurzů zajišťována Akademií J.A. Komenského26. V roce 2001 bylo vypsáno nové
výběrové řízení a novým poskytovatelem

se stala NNO

Sdružení občanů

zabývajících se emigranty (SOZE), která tyto kurzy zajišťuje dodnes (únor 2006).
SOZE při realizaci těchto kurzů spolupracuje se smluvními partnery, mezi které patří
vzdělávací jazyková centra univerzit, jazykové školy a soukromí lektoři.
Kurz výuky českého jazyka je azylantovi nabídnut do 30 dnů po předání
rozhodnutí o azylu. Výuka je vedena skupinově nebo individuálně a to sice v místě,
které je pro azylanta dostupné. Maximální délka trvání je 10 měsíců a na konci
absolvování kurzu obdrží azylant osvědčení vydané příslušnou vzdělávací institucí.
Do roku 2000 byly kurzy zajišťovány v rozsahu 75 vyučovacích hodin
v r

v>

•

• •

r

F

r

27

v případě skupinové výuky a 25 vyučovacích hodin v případě individuální výuky .
Od roku 2000 se rozsah hodin rozšířil na 150 hodin pro skupinovou a 100 hodin pro
individuální výuku.28 Skupinová výuka se koná v místech, kde se nacházejí
integrační azylová střediska, a tam, kde projeví zájem alespoň tři azylanti.
Individuální výuka probíhá v odlehlých místech a v jiných odůvodněných situacích.
Kromě teoretické výuky mají azylanti možnost ověřit si své znalosti i v praxi, při
modelovém jednání na poště, úřadu práce nebo v restauraci.
V

období od května 1998 až do září 2004 absolvovalo jazykové kurzy celkem

271 azylantů29.

Integrace azylantů v oblasti zam ěstnání - Individuální akční plán

Azylanti jsou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV)
považováni, stejně jako většina cizinců, za specifickou skupinou na trhu práce.

25 Přesněji odbor 35 - celoživotního učení, který byl pověřen garancí výuky a kvality výuky českého
jazyka.
26 Z důvodů nedodržení smluvních podmínek byla sm louva předčasně ukončena v říjnu 2001.
27 Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k zajištění kursů českého
jazyka pro osoby s přiznaným postavením uprchlíka na území ČR. Č.j. 13 821/1995-21 ze dne 3.
května 1995.
28 Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k zajištění kursů českého
jazyka pro azylanty. Č.j. 21 153/2000-35 ze dne 4. června 2000.
29 Tyto údaje vyplývají z A nalýzy efektivity dosu d realizované výuky českého ja zy k a p ro azylanty
v letech 2000-2004.
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Z tohoto důvodu je od roku 2004 součástí usnesení vlády

i požadavek na MPSV

ohledně zajištění pomoci v oblasti zaměstnání. Jedná se o zabezpečení rekvalifikace
azylantů, kteří jsou evidováni na úřadech práce, a o vypracování osnov úvodních
kurzů pro azylanty, které by jim měli pomoci získat lepší orientaci v oblasti
zaměstnanosti a základní dovednosti zlepšující jejich šance na získání zaměstnání.
V roce 2005 se pak v usnesení31 na zmiňovaný rok objevuje pokyn pro MPSV zajistit
nabídku individuálních akčních plánů32 (dále jen IAP). Cílem tohoto programu je
podpořit azylanty jakožto znevýhodněnou skupinu při vstupu na trh práce formou
poradenských aktivit směřujících k aktivnímu přístupu uchazeče o zaměstnání a
vytvořit podmínky pro to, aby azylanti převzali větší odpovědnost sami za sebe.
Azylanti jsou jakožto uchazeči o zaměstnání považováni za osoby, které potřebují
zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání vzhledem k tomu, že se přechodně
ocitli v mimořádně obtížných poměrech - např. z důvodu nedostatečné znalosti
českého jazyka, nedostatečné znalosti sociokulturní reality v České republice,
problémů s uznáním kvalifikace získané v zahraničí, nedostatečné orientace na
českém trhu práce. IAP je v praxi realizován úřady práce a je rozdělen do tří etap:
I.

etapa má za cíl informovat klienta o nabídce služeb ze strany úřadu práce
a o povinnostech, které z toho vyplývají pro klienta;

II. etapa je zaměřena na formulaci a realizaci dohodnutých cílů;
III. etapa vyhodnocuje aktivity a konkrétní možná řešení.

1.4

Demografické údaje o azylantech

Žadatelé o azyl

Od roku 1990 až do konce roku 2005 zažádalo o azyl 81 351 osob. Z pohledu
časového lze vysledovat, že v období mezi rokem 1990 a 2001 docházelo
k postupnému nárůstu počtu žadatelů o azyl (v roce 2001 byl zatím vůbec nej větší
počet žadatelů o azyl a to sice 18 094 osob ) a od roku 2002 jejich počet klesá, v roce
30 U snesení vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89 o zabezpečení integrace azylantů v
roce 2004.
31 V iz usnesení Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů
v roce 2005, příloha č. 4
32 Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá v §33 úřadům práce nabídnout individuální akční
plán a věnovat zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání osob znevýhodněných věkem,
zdravotním stavem, péčí o dítě nebo jiným vážným důvodem.
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2005 požádalo o azyl celkem 4 021 osob. V roce 2005 z celkového počtu 4 021
žadatelů pak dospělí muži tvořili 57%, ženy 24% a děti ve věku 0-17 let 19%.
Co se týká státní příslušnosti žadatelů o azyl, pak nejvíce byli zastoupeni
žadatelé z Ukrajiny (12 999), Ruska (9 135), Rumunska (6 014), Afghánistánu
(5 854), Bulharska (5 385), Moldavska (4 508), Indie (4 076) a Slovenska (3 907).
Distribuce

žadatelů

podle

věku v době

zahájení

řízení

ukazuje,

že

nejpočetnější skupinu tvořili muži ve věkovém rozpětí 18 až 40 let a ženy ve věku 20
až 30 let.
Počet mladistvých a nezletilých bez doprovodu v roce 2005 činil 100 osob,
přičemž nejvíce nezletilých bylo z Indie (32 osob) a Cíny (28 osob).

Azylanti

Od roku 1990 do konce roku 2005 byl azyl udělen celkovému počtu 2 817
osob, přičemž ve stejném období byl 207 osobám azyl odejmut, 601 osobám azyl
zanikl z důvodu udělení státního občanství ČR, pěti osobám azyl zanikl v důsledku
úmrtí nebo prohlášení za mrtvého a 82 osob se azylu vzdalo. Aktuálně platný azyl
k datu 31.12.2005 mělo 1 799 osob.
Následující graf č.l ukazuje rozložení azylantů podle nejčastějších zemí
původu.

Z tohoto

grafu je

patrné,

že nejpočetnější

skupinu tvoří azylanti

z Rumunska, z nichž ovšem většina azyl získala v letech 1990 až 1996. V posledních
pěti letech byl azyl udělen nejčastěji žadatelům z Ruska, Běloruska, Arménie,
Afghánistánu a Kazachstánu. Azyly udělené osobám z těchto zemí tvořili přes 70%
všech udělených azylů za posledních pět let.
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G raf č. 2 ukazuje poměr negativních a pozitivních rozhodnutí vydaných
Ministerstvem vnitra v I. a II. instanci letech 1990 -2005. U každého ro k u je zároveň
uvedeno tzv. procento uznání, které vypovídá o poměru udělených azylů vůči
zamítavým rozhodnutím v daném roce.
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Podíváme-li se na rozdělení azylantů podle pohlaví a věku, zjistíme, že
z celkového počtu azylantů tvoří muži starší 18 let 43%, ženy starší 18 let 23% a
chlapci do 18 let 18% a dívky do 18 let 16%. Následující graf ukazuje rozložení
udělených azylů podle roku udělení a pohlaví.

Graf č. 3 Počet azylů podle roku udělení a pohlaví azylantů
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zdroj: http://www.mvcr.cz/statistiky/azyl.html ze dne 21.2.2006

Závěrem je tedy možné konstatovat, že počet udělených azylů v posledních
pěti letech má tendenci narůstat a že složení azylantů zůstává víceméně stabilní.
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2. Role sociálního pracovníka v jednotlivých oblastech
integrace azylantů

2.1

Role sociálního pracovníka z hlediska psychologického
Každý azylant má širokou škálu psychických potřeb a problémů souvisejících

s prožitkem útěku ze země, kde mu hrozilo nebezpečí, s výchovou, která mu byla
dána, životními zkušenostmi, osobním hodnotovým žebříčkem a v neposlední řadě
jsou tyto potřeby ovlivněny jeho národní mentalitou a vyznávaným náboženstvím. I
když u většiny azylantů jsou základní psychické potřeby podobné, vždy je třeba mít
na zřeteli jedinečnost každého člověka, která pak určuje individuální důležitost a
posloupnost těchto potřeb. Psychické potřeby hrají obrovskou roli v procesu
integrace, přesto je však této skutečnosti věnována nedostatečná pozornost a péče.
Jedním z důvodů je fakt, že uprchlíci mnohdy nevědí, jakou roli psycholog má,
převládá u nich nedůvěra vůči tomuto typu pomoci, považují ji za zbytečnou nebo
zahanbující (Matoušek a kol., 2005). S tím souvisí i fakt, že většina organizací, která
zajišťuje pomoc azylantům, zaměstnává především sociální pracovníky a právníky
poskytující sociální nebo právní pomoc, ale pomoc psychologická je zajišťována
externími psychology33. Sociální pracovníci pak řeší především problémy týkající se
zabezpečení základních životních jistot jakými jsou bydlení, práce a znalost českého
jazyka, ale psychickým potřebám není věnována dostatečná pozornost. Je však velký
rozdíl mezi zajištěním bydlení azylanta a mezi nasycením potřeby bezpečného
domova. Bydlet neznamená mít domov. Hledá-li sociální pracovník řešení pro
klientovy potřeby sociální, musí mít na paměti, že to neznamená automaticky
saturaci potřeb psychických. Výstižné je tvrzení, že ...p iv o te m však míníme něco
více než pouhou fyzickou existenci. Člověk je takovým stvořením, že žije jako součást
společnosti, žije ve svých přáních, snech a myslích jiných lidí“... (Park, 1925).

33 Čtyři nevládní organizace, které se nejvíce věnují integraci azylantů (OPU, CIC, PPI, SOZE)
zaměstnávají celkem 14 sociálních pracovníků, 7 právníků a 1 psychologa. Správa uprchlických
zařízení zaměstnává 13 sociálních pracovníků, kteří fungují v IAS, ale žádného psychologa pro práci v
IAS.
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V

následujících dvou podkapitolách se věnuji čtyřem základním psychickým

potřebám34, které jsou v různé míře a v různém pořadí zastoupeny u všech azylantů a
které je třeba mít na zřeteli při práci s azylanty, a dále pak psychickým poruchám,
které se mohou u azylantů vyskytnout.

2.1.1

Základní psychické potřeby azylantů

Potřeba bezpečného domova

Slovo „azyl“ pochází z latinského výrazu „asylům“ a znamená „místo
bezpečné před lupiči“. Azylanti jsou tedy lidé, kteří našli bezpečné místo. Dalším
synonymem pro azyl je výraz „útočiště“. A výraz „útočiště“ je blízké slovu bezpečí,
což v případě uprchlíků souvisí se ztrátou původního domova a hledáním domova
nového. Nalezení nového domova je pak naprosto zásadní pro uspokojení pocitu
bezpečí. V případě azylantů se tato potřeba výrazným způsobem uspokojí v
momentě, kdy obdrží azyl a získají tak administrativně trvalé řešení své obtížné
situace. Nicméně opravdový pocit bezpečí a domova získá azylant teprve tehdy, když
nalezne ...„místo, kde se cítí bezpečný, domov; místo, odkud může odcházet a kam se
může vracet1'. . . (Park, 1925)
Pokud tedy sociální pracovník aktivně pracuje s klientem na zajištění bydlení,
popřípadě na materiálním vybavení nového bydlení, je důležité, aby neopomenul
nabídnout klientovi pomoc při seznamování se sousedy, úředníky, náboženskou
komunitou a ostatními lidmi žijícími v místě jeho bydliště. Sociabilita azylantů se
různí podle toho, jak dlouho již žijí v České republice, a podle sociálních možností,
které mají. Z výzkumné zprávy o integraci azylantů (Etnologický ústav A V ČR,
2005) vyplývá, že většina azylantů žijících v integračním azylovém středisku MV
(dále jen IAS) má přátele převážně mezi dalšími azylanty nebo žadateli o azyl. U
azylantů, kteří žijí v privátech nebo integračních bytech, pak více než 68% má
přátele v místě bydliště a mezi své přátele zahrnuje jak cizince, tak Čechy.
Z věkového hlediska jsou na tom nejlépe děti a mladí lidé, kteří navazují přátelské
kontakty

hlavně

při

studiu,

v zaměstnání

a při

vykonávání

zájmových

a

volnočasových činností. Mezi nej ohroženější skupinu pak patří osoby starší 60 let,

34 Uherek Z. (2002) hovoří o čtyřech základních potřebách imigranta: (1) domov, (2) nové podněty a
zážitky (3) uznání a (4) důvěrný vztah.
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které navazují kontakty především prostřednictvím ostatních rodinných příslušníků.
Pomoc s vytvářením sociálních vazeb zajišťují především NNO skrze projekty
o

,

v

,35

zaměřené na sociální začlenění azylantů do majoritní společnosti .
Pocit bezpečného domova vzniká tím, že člověk zná lidi, kteří žijí v jeho
okolí, buduje s nimi dlouhodobě uspokojivé vztahy a v případě potřeby má jistotu, že
mu tito lidé pomohou a budou stát při něm. Stručně řečeno, azylant potřebuje zažít,
že lidé z jeho okolí sdílí jeho radosti i starosti a on sdílí jejich. Slovo domov je pak
mnohem více otázka dobrých mezilidských vztahů než pouhého místa, kde člověk
bydlí.

Potřeba uznání a vlastní hodnoty

Azylanti vnímají otázku úcty a uznání velmi citlivě a souvisí to často s
faktem, že v zemi svého původu měli určité společenské postavení, zatímco zde jsou
pouze v „podřadné“ roli žadatele o azyl nebo azylanta. Jejich postavení má velmi
nízkou společenskou hodnotu a oni sami se cítí často odkázáni na milost ostatních.
Uznání, které je pro každého člověka velmi důležité, je nejčastěji spojeno s otázkou
vzdělání a zaměstnání. Azylanti mají rovný přístup na trh práce, ale jejich šance na
získání zaměstnání, které by odpovídalo jejich profesi nebo osobním představám,
jsou malé. Mnozí z nich jsou po dlouhém pobytu v některém azylovém zařízení
velmi pasivní a rezignovaní36. Klienta, který se nachází v takovém stavu, je třeba
povzbuzovat a hledat pro něj zdroje aktivního využití času. I když se nebude jednat o
zaměstnání jako takové, vždy se může zapojit do nějaké aktivity jako dobrovolník
nebo je možné nabídnout mu účast v nějakém vzdělávacím nebo volnočasovém
projektu.
Otázka uznání a společenské hodnoty také úzce souvisí s otázkou odlišnosti
ve vnímání postavení muže a ženy. Může nastat situace, kdy azylant nebo azylantka
odmítá komunikovat se sociálním pracovníkem nebo pracovnicí, protože je to osoba
opačného pohlaví. V tom případě je nutné vědět, že se nemusí jednat o projev osobní
nesympatie

nebo

neochoty

spolupracovat

s daným

sociálním

35 V iz kapitola 2.2.8. Integrace azylantů do lokální společnosti - projekt „Rodina odvedle“
realizovaného občanským sdružením Slovo 21 a projekt „Dobrovolníci pro klienty CIC“
organizovaného občanským sdružením CIC.
36 Takový stav se označuje termínem „táborový syndrom“ a jedná se o kombinaci pasivity, apatie,
občanské agresivity a psychosomatických obtíží. (Matoušek a kol., 2005, str. 331-341)
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pracovníkem/pracovnicí, ale že to může být projev související s postavením daného
muže nebo ženy v jeho rodné zemi. V takové situaci je vhodné zvážit, zde není
možné pokračovat ve spolupráci se sociálním pracovníkem stejného pohlaví, pokud
to možné není, snažit se klienta citlivě vést k tomu, aby pochopil, že v naší kultuře
jsou muži i ženy zastoupeni na všech pracovních a společenských úrovních a že tento
fakt je třeba akceptovat. Pokud se nicméně klient rozhodne spolupráci přerušit, je
nutné toto rozhodnutí respektovat a dále na něj nenaléhat.

Potřeba kom unikace

Komunikace obecně patří mezi základní lidskou dovednost, potřebu a
nutnost. U azylantů je to spojeno s několika specifiky. Většina z nich má problémy
se znalostí českého jazyka. Někteří se sice učí česky již během azylového řízení, ale
většina z nich je schopna se bez obtíží domluvit až po několika letech strávených
v České republice. Kromě českého jazyka je ale třeba také vědět, že cizinci obecně
mají odlišný komunikační styl. Zatímco verbální komunikace bývá srozumitelná,
nonverbální komunikace je leckdy tak odlišná, že může u posluchače neznalého
kulturních odlišností vyvolat zcela nesprávný dojem. Přikláním se k názoru, že... „Co
člověk, to rozdílný komunikační styl. Individuální styl je je ště podpořen a rozvíjen
kulturními zvyklostmi a tradicemi každé skupiny obyvatel - jin ý pozdrav v USA,
Japonsku, Cechách, jin é gesto při souhlasu v Cechách či Bulharsku, čtení písma
zleva v Čechách či zprava v arabském světě, jin é zvyklosti přijím ání přátel a jin é
řešení konfliktů“... (Šišková, 2001)
Je důležité, aby toto všechno sociální pracovník vedl v patrnosti, aby
respektoval odlišnosti při rozhovoru a aby neměl tendenci hodnotit sdělení klienta
zkresleně jen proto, že jeho způsob komunikace není totožný s komunikačním stylem
majoritní české populace. Domnívám se, že je naopak nutné, aby sociální pracovník
byl schopen fungovat jako prostředník mezi klientem a okolním světem, který nemá
potřebné informace a zkušenosti projednání s cizinci.
Psychologická pomoc v otázce komunikace je tedy následující: komunikaci
vést citlivě, respektovat odlišnosti a zaměřit se na opravdové pochopení klientova
sdělení, a ne jen na porozumění slovům, které říká.
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Potřeba rodiny a důvěrného vztahu

Potřeba rodiny a důvěrných vztahů patří mezi nej důležitější, neboť tato
hodnota je pro většinu lidí v hodnotovém žebříčku na prvním místě, není-li člověk
šťastný, ať už proto, že žije v rodině neúplné nebo nefunkční, je tím poznamenán
celý jeho život.
Vnímání důležitosti jednotlivých členů rodin je odlišné u různých etnik.
Zatímco u Evropanů je běžné, že v rodině jsou na prvním místě děti, dále rodiče a
pak prarodiče, v jiných kulturách může být toto pořadí opačné . Je tedy nutné, aby si
sociální

pracovník

tyto

odlišnosti

ve

vnímání

důležitosti

rodinných

členů

uvědomoval a respektoval ho při jednání s klienty.
V

případě azylantů je rodina často rozdělená. Jeden člen rodiny (nejčastěji

muž) odejde do zahraničí, aby požádal o azyl, a v případě úspěchu pak zbytek rodiny
přicestuje na základě práva na sloučení rodiny za ním. Rodina tak může společně žít
v podmínkách, kterou jsou pro ně příznivé. Mezi problémy, se kterými azylanti
bojují, patří dlouhodobé odloučení od rodiny, nedostatečný kontakt a informace o
tom, jak se rodině daří, nemožnost vrátit se za rodinou do země původu, poskytnout
jí pomoc v případě ohrožení nebo jiných obtíží, nemožnost podílet se na výchově
dětí. Všechny tyto okolnosti a ještě mnohé další vedou k tomu, že azylant cítí
frustraci, bezmoc a zoufalství. Často může dojít i k rozpadu rodiny v důsledku
dlouhodobého odloučení a neschopnosti udržet důvěrný vztah a stabilitu nutnou
k zachování rodiny. U těch klientů, kteří přicházejí do České republiky společně se
svou rodinou, je situace jednodušší, protože netrpí odloučením. Na druhé straně jsou
pod větším tlakem v souvislosti s omezenými podmínkami, které rodina má, ať už
během azylového řízení nebo následné integrace. Psychologická pomoc tedy spočívá
v povzbuzování, terapii rozhovorem, aktivním naslouchání, a, je-li to nutné, ve
zprostředkování odborné psychologické pomoci, ať už pro lidi nuceně odloučené od
své rodiny nebo rodiny, které žijí ve stresových a pro rodinu nepříznivých
podmínkách. Je třeba mít stále na mysli, že psychické problémy mohou být spojeny
jednak s traumatickými zážitky z minulosti a jednak s aktuálními problémy
vyplývajícími z postavení uprchlíka.

37 Z rozhovoru s jedním arménským azylantem vyplynulo, že např. v Arménii má rodina největší úctu
k prarodičům. Podle jeho slov prarodiče jsou minulost a už tady dlouho nebudou, ale manželka a děti,
to jsou budoucnost, která tady bude ještě dlouho.

21

2.1.2

Psychické problém y u azylantů

Pro většinu azylantů je emigrace velmi stresujícím a traumatizujícím
zážitkem, a to i v případě, že tito lidé nezažili přímé důsledky nelidského zacházení,
pronásledování, mučení a další.
Potocky - Tripodi rozlišuje tři stadia migrace, v rámci kterých je uprchlík
ohrožen různými negativními vlivy:
1. Stadium odchodu / stadium předcházející samotné migraci - je typické
ohrožením pronásledovaných osob, zážitky násilí, rozhodnutím o exilu a
o tom, kdo uteče a kdo zůstane. Uprchlík opouští známé prostředí a často
odchází bez ostatních členů rodiny.
2. Stadium útěku - uprchlík musí podstoupit různě dlouhou a náročnou cestu
do

bezpečné

země,

je

ohrožen

fyzickým

strádáním

spojeným

s nepohodlným a často i život ohrožujícím cestováním, často musí zaplatit
velké sumy peněz převaděčům, kteří mu pomohou nelegálně překročit
státní hranice. Do tohoto stadia patří i pobyt v uprchlických nebo
detenčních zařízení během doby vyřizování žádosti o azyl.
3. Stadium usazení se a integrace - toto stadium se vyznačuje přijetím na
straně hostitelské země a nutností začlenit se do nové společnosti na
straně azylanta. V tomto stadiu je azylant konfrontován s realitou
hostitelské

země,

která

však

nemusí

odpovídat jeho

původním

očekáváním.

V

důsledku traumatu spojeného s exilem a usazením se v nové zemi se u

mnohých žadatelů o azyl a azylantů vyskytují psychické problémy, které se projevují
především zármutkem, odcizením, izolovaností, depresí, úzkostí, somatickými
problémy, paranoidními projevy a pocity viny38. U mnohých lze pozorovat projevy
39

akutní reakce na stres nebo projevy postraumatické stresové poruchy . Zatímco u
akutní reakce na stres se jedná dočasnou a proměnlivou záležitost, u postraumatické
38 Pocity viny jsou spojeny s faktem, že uprchlíci zanechali blízké osoby v ohrožení, zatímco oni sami
nalezli útočiště v jiné zemi. Jindy si vyčítají, že oni přežili a ostatním se to nepodařilo. V neposlední
řadě se to může týkat i jednání a chování, ke kterému byli donuceni v důsledku mučení nebo týraní,
v případě, že sami takovéto jednání odsuzují. Příkladem může být vyzrazení informací a jmen, což
může ohrozit jiné osoby.
39 Jedná se o psychickou poruchu, která se objevuje u osob, které prožili např. válku, přírodní nebo
člověkem způsobenou katastrofu, boj, vážné neštěstí, přítomnost u násilné smrti jiných osob, mučení,
terorizmus, znásilnění nebo jiný zločin (Hendriks, 1994).
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poruchy se jedná o opožděnou reakci organismu na stresovou událost nebo situaci,
která je typická epizodickým opakovaným znovuprožíváním traumatu v podobě
živých vzpomínek. (Van der Veer, 1998) Mezi nejčastější příznaky obou poruch patří
podrážděnost, obtíže s koncentrací, amnézie, poruchy spánku, vegetativní příznaky,
nadměrná ostražitost a lekavost.
Vzhledem k závažnosti zmíněných psychických obtíží je důležité, aby
sociální pracovník byl schopen včas rozpoznat projevy vážnějších psychických
poruch a zajistit kontakt s profesionálním psychologem nebo psychiatrem.

Závěr

Úspěšnost integrace je natolik závislá na uspokojení psychických potřeb, že v
některých případech se azylant cítí integrován, i když ne všechny jeho existenční
problémy byly plnohodnotně vyřešeny. Mnohdy totiž psychická pohoda a pocit
vnitřní jistoty vede k celkové spokojenosti, která se pak následně odráží v kladném
vnímání jinak náročné a nedořešené životní situace. A naopak, pokud azylant strádá
psychicky, jeho pohled na život může být velmi negativní, i když ostatní vnímají
jeho situaci jako dobrou.
Z rozhovorů vedených se sociálními pracovníky vyplývá, že zaměstnanci
nevládních organizací jsou více připraveni zohledňovat psychické potřeby klientů.
V rámci práce s klienty využívají možnosti zlepšit psychický stav klienta pomocí
terapeutického rozhovoru, posilování klientova vlastního potenciálu a hledání
možností pro zlepšení klientova psychického stavu. Dále jsou schopni rozpoznat
projevy vážnějších psychických poruch a stavů a zajistit kontakt s psychologem.
Pracovníci IAS vnímají psychické potřeby azylantů spíše z pohledu psychických
obtíží. To znamená, že jsou schopni identifikovat vážnější projevy psychických
poruch a zajistit kontakt na odbornou pomoc. Méně však využívají možností
pracovat s klientem na zlepšení jeho psychické pohody. Nutno dodat, že zaměstnanci
IAS nemají v popisu práce poskytovat tento druh terapeutické pomoci a někteří navíc
hodnotí psychické potřeby azylantů zjednodušeně, neboť se domnívají, že azylanti
mají být spokojeni mají-li zajištěné základní životní potřeby jako je práce, bydlení a
zdravotní a sociální péče. Tento zúžený pohled na věc však není na místě, každého
člověka je třeba vnímat komplexně se všemi aspekty jeho potřeb.
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Role sociálního pracovníka z pohledu psychologického tedy spočívá
v dostatečném obeznámením se s psychickými potřebami konkrétního klienta,
respektováním jeho priorit, připravenosti mluvit o jeho nových psychických obtížích
a strádání, poskytováním podpory formou povzbuzování a aktivním nasloucháním. V
neposlední řadě pak musí být sociální pracovník připraven zajistit klientovi odbornou
psychologickou nebo psychiatrickou péči.

2.2

Role sociálního pracovníka z hlediska sociálního
Role sociálního pracovníka z hlediska sociálního je naprosto zásadní pro

úspěšnost integrace azylantů a tvoří základ práce s azylanty.
Cílem sociální práce s azylanty je řešení aktuální sociální situace klienta, jeho
přizpůsobení se existujícím podmínkám, předcházení konfliktů a jeho postupná
integrace do společnosti. Na základě poznatků získaných průzkumem mezi
sociálními pracovníky je možné identifikovat následující typy pomoci nejčastěji
poskytované sociálními pracovníky azylantům:
•

Poradenství související s se nově získaným postavením azylanta; jeho
práv a povinností, které se k tomu vztahují; informace o programech,
které jsou pro azylanty připraveny v rámci Koncepce integrace
azylantů; řešení týkající se k základních potřeb azylantů (bydlení,
práce, znalost českého jazyka, vzdělání, zdravotní a sociální péče,
sloučení rodiny, získání státního občanství).

•

Doprovázení

klienta

při

jednáních

s úřady,

vzdělávacími,

zdravotnickými a jinými zařízeními.
•

Hledání vhodného bydlení, zaměstnání, školy pro děti, možností
volnočasových aktivit.

•

Zprostředkování, které se týká především asistence při vyhledávání
specializovaných služeb (psycholog, tlumočník, odborná lékařská
pomoc apod.).

•

Ostatní pomoc, která je určená dohodou mezi pracovníkem a
azylantem (např. asistence při nostrifikaci dokumentů, sjednocení
rodiny, vyřizování žádosti o české státní občanství a další).
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Sociální služby a pomoc poskytují jednak sociální pracovníci státních
zařízení (především IAS), jednak pracovníci NNO a dále pak pracovníci krajských
úřadů.
Zatímco pracovníci IAS mají v prvé řadě zajistit chod daného zařízení40 a
zabezpečit, aby byly vzájemně plněny závazky mezi azylantem a IAS41, pracovníci
NNO mají ve své náplni práce především zmapování potřeb a problémů azylantů a
jejich postupné řešení. Dá se říct, že u státních pracovníků převládá spíše kontrola
dodržování závazků mezi azylantem a IAS, zatímco u pracovníků NNO je větší váha
kladena na podporu klienta. Poměr podpory a kontroly je však dán nejen typem
organizace, pro kterou pracovník pracuje, ale též jeho osobním přístupem a
způsobem, jakým vnímá a vykonává svou práci. U pracovníků samosprávných
orgánů se jedná nej častěji o koordinátory pro národnostní menšiny, kteří mají na
starosti integraci cizinců, včetně azylantů. Jejich práce nespočívá ani tolik v
poskytování individuální pomoci klientům, jako spíše v organizaci a koordinaci
aktivit podporujících integraci azylantů do české společnosti, popřípadě plní roli
zprostředkovatele v případě, že jsou kontaktováni klienty, kteří hledají odbornou
pomoc při řešení svých problémů.
Společným pojítkem mezi pracovníky všech typů organizací by nicméně
mělo být dodržování Standardů kvality sociálních služeb (MPSV, 2002). Tyto
standardy jsou naprosto zásadní co se týče přístupu ke klientům, neboť nastavují
stejná pravidla a zásady pro všechny pracovníky a to bez rozdílu vzdělání, typu
organizace, pro kterou pracují nebo postavení, které vůči klientovi zaujímají. Na
základě šetření mezi sociálními pracovníky NNO a IAS se ukazuje, že zavádění
těchto standardů do praxe probíhá pružněji a efektivněji v nevládních organizacích,
které jsou od svého vzniku zaměřeny na hájení zájmů klientů a jejich prvotním cílem
je poskytnout klientovi kvalitní sociální pomoc. Zjednodušeně by se dalo říct, že
klient je pro NNO na prvním místě. U pracovníků státních organizací je tomu
v mnoha případech jinak. Standardy sociální práce přicházejí jako iniciativa „shora“,
od managementu a jejich dodržování je součástí mnoha jiných nařízení, která je třeba
40 Náplň práce sociálních pracovníků IAS je podrobněji popsána v kapitole 2.2.1, Bydlení - Integrační
azylová střediska.
41 Závazky jsou sjednány na základě Smlouvy o ubytování uzavřenou mezi azylantem a Správou
uprchlických zařízení. Podrobnější popis obsahu sm louvy viz kapitola 2.2.1, Bydlení - Integrační
azylová střediska.
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splnit. To, zda se tyto standardy stanou přirozenou součástí každodenní práce
s azylanty, je pak do značné míry otázka dobré vůle toho kterého pracovníka. I když
nelze obecně hodnotit kvalitu poskytovaných služeb pouze na základě typu
organizace, ve které pracovník působí, pravdou zůstává, že hlavní poslání NNO a
státních organizací je odlišné a přístup pracovníků daných organizací je tudíž jiný.
V

následujících podkapitolách se chci zaměřit na nej důležitější oblasti,

kterých se integrace týká.

2.2.1

Bydlení

Otázka bydlení je pro azylanty zásadní, neboť určuje místo, které se stane
jejich novým domovem. V podstatě lze rozdělit tuto problematiku na dvě samostatné
kapitoly: bydlení přechodné, v integračních azylových zařízení, a pak o bydlení
trvalé, které je realizováno nájemním bydlením v tzv. integračních bytech.

Bydlení přechodné

Integrační azylová střediska (IAS)
Když je žadatel o azyl informován o udělení azylu, jeho pobyt v některém v
pobytových střediscích MY ČR je ukončen a azylant je posléze je přestěhován do
jednoho z IAS spravovaného Správou uprchlických zařízení (dále SUZ). V současné
době se nachází na území České republiky sedm IAS a to v Hoštce, Jaroměři,
Zastávce u Brna, Bělé - Jezové, Stráži pod Ralskem, Bruntále a Předlicích. IAS
slouží jako přechodné bydlení pro azylanty.
Po příchodu do IAS je s azylanty uzavírána smlouva o ubytování na dobu
šesti měsíců. Tato doba může být prodloužena, což se také běžně děje, neboť řada
azylantů čeká na vyhovující bydlení i více než 3 roky42. Předmětem smlouvy o
ubytování jsou podmínky ubytování, služby, které budou poskytovány azylantovi
v daném IAS, povinnosti azylanta vůči IAS. Smlouva stanovuje místo a dobu, na
kterou je uzavřena, a stav ubytovací jednotky při převzetí azylantem. Cena za
ubytování je stanovena dle velikosti ubytovací jednotky a počtu osob zde

42 Tato skutečnost vyplývá z výzkumné zprávy Integrace azylantů a efektivita státního integračního
program u.
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ubytovaných43. Zvláštním ujednáním je zajištění integračních služeb (poskytnutí
nábytku, kuchyňského nádobí a ostatní) za cenu 900,- Kč měsíčně. Tato cena může
být snížena v závislosti na plnění povinností vyplývajících z tzv. individuálního
integračního plánu44.

Role sociálního pracovníka v IAS
Sociální pracovník SUZ funguje v IAS jako správce budovy, ubytovatel a sociální
pracovník v jedné osobě. Jeho náplň práce je následující:
•

Přijímá nově příchozí azylanty, ubytovává je v přidělených bytech,
předává zařízení bytu, za které azylant přejímá zodpovědnost, sepisuje
nájemní

smlouvu a informuje azylanta

o provozu

IAS a o

povinnostech, které azylant vůči IAS má.
•

Každý měsíc připravuje podklady pro výpočet nájemného, vyplňuje s
tím spojené formuláře, informuje azylanty o výši nájemného za daný
měsíc. V případě neplacení nájemného připravuje s azylantem
splátkový kalendář a pokud azylant nezaplatí nájem za dva měsíce,
připravuje sociální pracovník návrh na ukončení smlouvy, který
předává zodpovědné osobě příslušného pobytového střediska, pod
které IAS spadá.

•

Zaznamenává pobyt azylantů v IAS a jejich odchod. Pokud se azylant
vzdálí bez oznámení na dobu delší než je jeden měsíc, zkontroluje byt,
podá návrh na ukončení smlouvy a vyčíslí dluhy.

•

V

rámci

Státního integračního

programu poskytuje azylantům

potřebné informace a pomoc, která souvisí s hledáním integračního
bytu, kontaktováním představitelů obcí, které si azylant vybere.
•

Informuje azylanty o možnosti účasti v programu Integrace 2005 Individuální integrační plán. Spolu s klientem sestavuje individuální
integrační plán a na základě plnění stanoveného plánu pak připravuje
hodnocení azylanta.

•

Při odchodu azylantů integračního bytu spolupracuje s rodinou a NNO
ohledně konkrétního data stěhování. V případě, že rodina nemá

43 V ýše nájemného se pohybuje mezi 2000 a 4000 Kč podle velikosti bytu a počtu ubytovaných osob.
44 V íce informací viz podkapitola Příklady dobré praxe - Individuální integrační plán.
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dostatek financí na stěhování, může zažádat o příspěvek pobytové
středisko, pod které IAS spadá.
•

Poskytuje pomoc

při

vyřizování

povolení

k trvalému

pobytu,

registraci na úřadě práce, vyřizování žádosti o sociální dávky,
umístění dětí do školy a další.
•

Zajišťuje správu budovy, obstarává potřebné opravy, popřípadě
rekonstrukci budovy.

Do IAS pravidelně dojíždějí i sociální pracovníci NNO. Některé NNO
poskytují azylantům v IAS pouze sociální poradenství a sociální pomoc, jiné pak
mají navíc uzavřenou smlouvu se SUZ týkající se realizace programu Integrace
2005, v rámci kterého pomáhají klientům v jejich zapojení do Individuálního
integračního plánu45.
Práce sociálních pracovníků NNO je v mnohém shodná s náplní práce
sociálního pracovníka IAS, liší se především v tom, že pracovníci NNO neřeší
provozní problémy těchto zařízení a jsou úzce zaměřeni na poskytování sociálních
služeb, jak jsem uvedla na začátku podkapitoly 2.2. Specifickou roli hrají v případě
konfliktů mezi azylantem a sociálním pracovníkem IAS. Jejich snahou je v tomto
případě působit jako prostředník a hledat s oběmi stranami uspokojivé řešení.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
Sociální pracovníci IAS mi během šetření potvrdili, že jsou značně vytíženi
správou azylových středisek a že pracovní náplň přesahuje jejich kapacitu, což jim
ztěžuje věnovat se dostatečně řešení problémů azylantů. Sociální pracovník tedy plní
spíše roli ubytovatele a správce než roli sociálního pracovníka. Jak již bylo uvedeno
na začátku této kapitoly, práce pracovníků IAS nese spíše rysy kontrolní než
podpůrné. Řešením tohoto problémů by bylo oddělit práci správcovskou a sociální. V
konečném důsledku jde o to umožnit sociálním pracovníkům, aby se plně věnovali
klientům a nesli zodpovědnost především za zmapování aktuálních problémů
azylantů, jejich adekvátní reakce a operativní řešení těchto problémů.
Sociální pracovníci NNO považují za častou překážku v jejich práci hlavně
špatnou spolupráci s některými pracovníky IAS, kteří nejsou ochotni účastnit se

45 V íce informací viz podkapitola Příklady dobré praxe - Individuální integrační plán (IIP).
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řešení problémů azylantů ubytovaných v IAS. Dle názoru pracovníků NNO by danou
situaci změnilo kvalitní personální obsazení v IAS, což v praxi znamená zaměstnat
v IAS odborně vzdělané sociální pracovníky s patřičnou motivací k práci s azylanty.
Co se týče problémů ze strany azylantů, pak jako nej větší problém se jeví
zadluženost některých azylantů. Zadluženost se týká především placení nájemného
za ubytování v IAS. Azylanti mají problém s narůstajícími dluhy během pobytu
v IAS

z důvodů

nedostatečných

finančních

prostředků

(azylanti jsou

často

nezaměstnaní a tudíž závislí na sociálních dávkách). Sociální pracovník IAS nebo
NNO řeší danou situaci asistencí při vytvoření splátkového kalendáře, který má
zajistit postupné snižování dluhů. Sociální pracovník klientovi také může pomoci ve
vyřizování mimořádných dávek sociální pomoci, které mu umožní zlepšit jeho
finanční situaci.

Příklady dobré praxe
Individuální integrační plán
V

roce 2005 zahájila SUZ program nazvaný Integrace 2005, který je

realizován v podobě tzv. Individuálního integračního plánu (dále jen IIP). Cílem IIP
je podpořit snahu azylantů ubytovaných v IAS v jejich úsilí začlenit se do
společnosti. Počet azylantů, kteří se v roce 2005 zúčastnili IIP, činil 57 osob.
Do projektu se zapojili i NNO46, jejichž pracovníci zajišťovali, na základě
dohodě se SUZ, kurzy češtiny a práce na počítači, sociálně právní minimum a
kulturně historický přehled. Dále pak poskytovali intenzivnější poradenství a pomoc
v oblasti pracovního uplatnění, hledání trvalého bydlení a s tím související účast
v Státním integračním programu.
Účast v IIP je pro azylanta dobrovolná a pokud azylant s účastí souhlasí,
vyplní se sociálním pracovníkem IAS úvodní dotazník, ve kterém si stanoví osobní
cíle a plán jejich realizace. Každý měsíc pak azylant vyplňuje tzv. měsíční integrační
plán a pracovník IAS k tomu připojuje hodnocení plnění stanovených cílů. Součástí
podpory účasti na IIP je finanční motivace v podobě částky až 900 Kč, o kterou je
snížena úhrada za integrační služby poskytované azylantovi v IAS. Toto snížení je

46 Jednalo se o CIC, SOZE a D iecézní charitu Hradec Králové a Litoměřice.
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závislé na úspěšnosti plnění měsíčních integračních plánů47. Účast v IIP je tedy
dobrovolná, ale pokud ji azylant odmítne, pak musí počítat s vyššími náklady na
ubytování v IAS.
Sociální pracovníci i azylanti hodnotili IIP pozitivně a shodli se na názoru, že
tento program rozšiřuje možnosti vzdělání, čímž zlepšuje podmínky integrace
azylantů. Dále pak obě strany kladně vnímali fakt, že stát, v tomto případě SUZ,
reaguje konkrétním způsobem na potřeby azylantů v oblasti výuky češtiny, bydlení a
pracovního uplatnění.
Jediné, co azylanti i pracovníci NNO kritizovali, je finanční motivace ve
formě navýšených nákladů na ubytování. Jedná se spíše o negativní než pozitivní
motivaci a mnoho ze zúčastněných je de facto nepřímo nuceno účastnit se programu,
který je sice sám o sobě dobrý, ovšem nevychází-li z opravdového zájmu klienta,
může se snadno stát neúčinným a demotivujícím pro ty, kteří to cítí jako formu
skrytého nátlaku. Jelikož je sociální pracovník IAS určen Správou uprchlických
zařízení jako hodnotitel plnění IIP48, dostává se tak do role soudce, který má
rozhodovat o úspěšnosti plnění IIP jednotlivými azylanty a v závislosti na tomto
hodnocení se pak rozhoduje i tom, komu bude sleva na ubytovací služby navýšena a
komu ne. Jedná se o další posilnění kontrolní role sociálního pracovníka IAS na úkor
role podpůrné. Řešením vzniklé situace by bylo zrušení plošného navýšení
nájemného pro azylanty ubytované v IAS a místo toho snížení regulérního
nájemného pro ty azylanty, kteří se rozhodnou zúčastnit IIP. Individuální hodnocení
by pak i nadále mohl provádět sociální pracovník spolu s klientem, ale nebylo by
rozhodující pro výši nájemného, ale mělo by spíše výpovědní hodnotu pro všechny
zúčastněné strany.

Trvalé bydlení - Státní integrační program v oblasti bydlení
Trvalé bydlení pro azylanty je v České republice zajišťováno nabídkou tzv.
integračních bytů poskytovaných v rámci Státního integračního programu (dále jen
SIP). SIP je již od svého začátku realizován Ministerstvem vnitra ČR, konkrétně
Odborem azylové a migrační politiky (dále jen OAMP). Přesný popis jednotlivých

47 Pokud azylant plní m ěsíční integrační plán na 75% a více, pak sleva činí 900,- Kč; při 50% - 74%,
sleva činí 600,- Kč. Při plnění na 25% - 49%, sleva činí 300,- Kč a pokud je plnění ohodnoceno pod
25%, sleva není žádná.
48 V iz podkapitola Role sociálního pracovníka v IAS.
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variant SIP v oblasti bydlení je popsán v kapitole 1.3.2 - Realizace koncepce
integrace azylantů v ČR - Státní integrační program v oblasti bydlení.

Role sociálního pracovníka v rámci SIP v oblasti bydlení
Sociální pracovníci NNO poskytují následující služby:
•

Poskytování informací o realizaci a podmínkách SIP, o bytové situaci
v České republice (např. různé kategorie bytů), o možnostech získání bytů
v jednotlivých regionech.

•

Hledání bytu na základě dohody s klientem ve vybrané lokalitě; jednání se
starosty daných obcí o nabídce integračního bytu pro konkrétního azylanta;
kontaktování majitele bytu (soukromá osoba nebo obec), doprovázení při
návštěvě bytu.

•

Jednání se všemi účastníky SIP, mezi které patří azylant, vlastník bytu, obec,
kde se byt nachází, zástupci MV, popř. MMR, zástupci kraje.

•

Asistence při zařazení do SIP, přiřazení konkrétního integračního bytu,
vyřizování nájemní smlouvy, stěhování do vybraného bytu, přihlášení na
úřadech, převod služeb spojených s užíváním bytu, řešení dluhů, nedoplatků a
přeplatků vzniklých užíváním bytu, řešení sporů s majitelem.

Sociální pracovníci IAS se cíleně nevěnují pomoci azylantům při zajištění
trvalého bydlení, neboť to není součástí jejich náplně práce. SUZ se snaží zajistit tuto
asistenci skrze NNO, které dojíždějí pravidelně do IAS. Jedná se o dělbu práce mezi
státem (zastoupeným SUZ) a NNO, kdy stát je garantem poskytnutí přechodného
bydlení pro azylanty a NNO zajišťují osobní pomoc jednotlivým azylantům.
V

souvislosti s realizací SIP je třeba zmínit roli pracovníků krajských úřadů,

jejichž úkolem je informovat a metodicky vést obce zapojené do programu. Krajské
úřady přijímají žádosti obcí o zapojení do SIP, vybírají vhodné nabídky a dále je
postupují MV ČR.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
V

rámci šetření uváděli všichni sociální pracovníci jako nej častější problém

rozpor mezi představou klienta a konkrétní nabídkou integračního bytu ze strany
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OAMP. Azylanti si většinou přejí bydlet ve velkém městě, kde je větší šance získat
zaměstnání a je zde lepší infrastruktura49. OAMP nedokáže tuto poptávku uspokojit a
v minulosti docházelo často k situacím, kdy azylant odmítl nabídku integračního
bytu v malé obci v důsledku čehož mu hrozilo vyloučení z programu.
Klienti mají zájem nejčastěji o integrační byty v Praze, Brně a Ústí nad
Labem50. Vzhledem k nedostatečnému počtu nabídek od těchto obcí je však nemožné
uspokojit přání většiny azylantů a tak dochází často k jejich rozčarování z dlouhé
doby hledání bytu. V této souvislosti je třeba zmínit i problémy azylantů, kteří podle
mínění sociálních pracovníků mají často nereálná očekávání, nejsou ochotni slevit ze
svých představ a přijmout nabídku i jinde než ve výše zmíněných městech.
Další překážkou je podle pracovníků NNO neúplné fungování všech variant
SIP. Nabídka bytů v rámci varianty I byla v roce 2004 a 2005 nejvyšší51, avšak tato
varianta nepodporuje vlastní iniciativu azylanta při hledání integračního bytu.
Varianta II je od roku 2004 alternativou k variantě I a nabízí mnohem větší prostor
pro aktivní přístup azylanta v otázce zajištění bydlení. Jelikož je však varianta II
administrativně náročnější52 a azylanti mají obavy, že s nimi majitel bytu po uplynutí
smluvní doby neprodlouží nájemní smlouvu53, je tato varianta využívána méně, než
se očekávalo při jejím zavedení. Poslední varianta III nebyla prozatím vůbec
realizována, jelikož kolaudaci prvních integračních bytů tohoto typu lze předpokládat
nejdříve v roce 200754.
Řešením výše zmíněných problémů je cílená, systematická a dlouhodobá
sociální práce s klientem zaměřená na podrobné seznámení se sjeho potřebami a
představami a na hledání všech dostupných a přijatelných alternativních řešení pro
danou situaci. Sociální pracovníci NNO, kteří tuto asistenci zajišťují, však poukazují
49 Provázanost mezi m ožnosti pracovního uplatnění s m ožností ubytování je zmíněna v Analýze
možných perspektivních řešen í státního integračního program u v oblasti bydlen í azylantů. Doslovně
se zde říká: „Bydlení a m ožnost zaměstnání musí být posuzovány jako komplementární a nezbytné
podmínky úspěšné integrace“.
Z celkového počtu 706 azylantů, kteří byli v roce 2005 ubytování v integračních bytech, jich nejvíce
žilo v Ústeckém kraji (147 osob), v hlavním městě Praze (138 osob), ve Středočeském kraji (78 osob)
a Jihomoravském kraji (74 osob). Tato skutečnost vyplývá z výzkumné zprávy Integrace azylantů a
efektivita státního integračního program u.
51 V roce 2004 byly pouze tři byty z celkového počtu 38 realizovány podle varianty II a v roce 2005 se
jednalo o
52 V souvislosti s rozpočtovými pravidly je nutné podávat žádost o dotaci každý m ěsíc znovu.
53 Zatímco varianta I umožňuje azylantům uzavřít po pěti letech s pronajímatelem bytu smlouvu na
dobu neurčitou.
54 V iz usnesení Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů
v roce 2005.
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na skutečnost, že jejich pomoc azylantům v rámci SIP není přímo financována MV a
že ji musí vykonávat v rámci jiných projektů. Podle jejich názoru závisí intenzivnější
a systematičtější práce NNO na zlepšení spolupráce s MV a SUZ.
Závěrem je možné konstatovat, že bydlení tvoří základní pilíř spokojeného
života azylanta a že pozornost, čas a péče, která je v této otázce azylantovi věnována,
je naprosto zásadní a tvoří velkou část práce sociálního pracovníka.

2.2.2

Zam ěstnání

Uplatnění se na trhu práce je pro azylanty velmi důležité, a spolu s bydlením
a znalostí českého jazyka tvoří základ úspěšné integrace.
Podle výzkumné zprávy o integraci azylantů (Etnologický ústav, 2005) bylo
ze souboru 429 dotazovaných azylantů zaměstnáno pouze 38%, přičemž muži tvořili
61% z celkového počtu zaměstnaných osob. I když byl tento výzkum proveden
pouze s omezeným počtem azylantů, je zde patrné, že míra nezaměstnanosti je mezi
azylanty vysoká. Navíc je třeba dodat, že pouze 20 % zaměstnaných azylantů
vykonává v České republice zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci.
V

praxi to vypadá tak, že azylant se po získání azylu přihlásí na úřadu práce

v místě svého nového bydliště. Pokud se mu podaří najít práci sám nebo
prostřednictvím úřadu práce, stává se zaměstnancem se všemi právy a povinnostmi
jako kterýkoliv jiný občan České republiky. Jedinou výjimkou je povinnost
zaměstnavatele nahlásit úřadu práce, že zaměstnává azylanta. Pokud azylant zůstává
uchazečem o zaměstnání na úřadu práce, pak má za povinnost, stejně jako uchazeči
z řad českých občanů, spolupracovat s úřadem práce, pravidelně docházet na
domluvené schůzky a zvážit nabídky na práci, které dostane. Zároveň má možnost
využít nabídku rekvalifikačních kurzů za účelem zvýšení odbornosti nebo se zapojit
do programu nazvaného Individuální akční plán (IAP)55.

55 Obsah a cíle tohoto programu jsem podrobněji popsala v kapitole 1.3.2 Realizace koncepce
integrace azylantů v ČR - Integrace azylantů v oblasti zaměstnání - Individuální akční plán.
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Role sociální pracovníka v oblasti zaměstnání
V oblasti zaměstnání se angažují jednak sociální pracovníci NNO jakožto zástupci
nevládního sektoru a dále pak pracovníci úřadu práce, kteří reprezentují stát a jsou
realizátory IAP.
Sociální pracovníci NNO zajišťují přímou pomoc azylantům v následující podobě:
•

Seznámení klienta se situací na trhu práce a podání informací o
nej důležitějších právech a povinnostech, které se vztahují k hledání
práce, registraci na úřadu práce, včetně možnosti využít specifické
pomoci skrze IAP, dále pak o právech a povinnostech týkajících se
postavení zaměstnance, ukončení pracovního poměru atp.

•

Doprovázení klienta a jednání s úřadem práce, který je příslušný podle
místa bydliště azylanta.

•

Hledání konkrétních nabídek na zaměstnání, pokud je to součástí
dohody mezi sociálním pracovníkem a klientem.

•

Jednání se zaměstnavatelem v případě aktuální nabídky na práci nebo
v případě pracovně právního vztahu týkající se klienta.

•

Zprostředkování pomoci, která zvýší klientovi šance na získání
zaměstnání

(jazykové

nebo

rekvalifikační

kurzy,

nostrifikace

dokumentů týkající se vzdělání nebo pracovních zkušeností).
•

Psychická podpora a motivace v případě, že je klient dlouhodobě
neúspěšný při hledání práce.

•

V případě, že se jedná o klienta s handicapem, sociální pracovník mu
věnuje zvláštní pozornost a hledání práce uzpůsobí jeho možnostem.

Sociální pracovníci úřadů práce poskytují následující služby:
•

Registrace azylantů jakožto nezaměstnaných osob.

•

Nabídnutí

pracovních

míst,

která jsou

aktuálně

k dispozici

pro

nezaměstnané. Zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem.
•

Nabídka rekvalifikačních kurzů a účasti v IAP - seznámení klienta
s cílem a obsahem IAP, stanovení cílů a postupu při práci s azylantem.
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Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
Pracovníci NNO považují pomoc v oblasti zaměstnání za jednu ze svých
priorit a nejúčinnějším nástrojem této pomoci je, dle jejich názoru, dlouhodobá a
systematická práce s jednotlivými klienty zaměřená na rozvoj potenciálu klienta,
který mu umožní zlepšit jeho šance na trhu práce. Překážkou na straně sociálních
pracovníků je, podle jejich vlastního tvrzení, nedostatek času a personálu. Řešením
tohoto problému je realizace projektů, které jsou speciálně zaměřené na práci
s azylanty v oblasti zaměstnání a umožňují NNO přijmout více pracovníků, kteří se
budou věnovat této problematice. Podrobnější informace o těchto projektech jsou
uvedeny v následující podkapitole Příklady dobré praxe.
Problémy na straně klientů souvisí, podle názoru pracovníků NNO, se
špatnou

znalostí

českého jazyka,

nízkou

profesní

kvalifikací

a nereálným

očekáváním56. Zatímco první dva nedostatky lze odstranit především nabídkou
kvalitních kurzů a přetrvávající motivací ze strany sociálního pracovníka, problém
nereálných a nepřiměřených očekávání je složitější. Klient, který měl ve své rodné
zemi postavení a práci, která odpovídala jeho vzdělání a dovednostem, se jen těžko
smiřuje s faktem, že v naší zemi musí přijmout práci vzdálenou jeho původnímu
profesnímu zaměření nebo podřadnější. V tomto případě je nej důležitější, aby měl
pracovník dostatečné informace o pracovní minulosti klienta, aby je bral v potaz a
respektoval rozčarování, které se u klienta objeví, nemůže-li najít odpovídající práci.
Zároveň je však důležité, aby klienta motivoval k přijetí dané situace a k větší
otevřenosti vůči nabízeným nabídkám. Důležité je pomoci klientovi pochopit, že
postupem času se jeho šance na získání uspokojivého zaměstnání mohou zlepšovat.
Co se týče problémů, se kterými se sociálními pracovníci potýkají ze strany
zaměstnavatelů, pak nejčastějším problémem jsou předsudky vůči cizincům. Ze

56 Tento názor potvrdil i projekt nazvaný Analýza p o třeb cizinců s azylem a trvalým pobytem v ČR ve
vztahu k uplatnění na trhu práce. Projekt zahájilo v roce 2003 občanské sdružení Poradna pro
integraci a doba realizace je duben 2005 - červen 2006. N a základě dílčích výsledků této analýzy lze
konstatovat, že mezi silné stránky azylantů patří znalost mateřského jazyka, specifická životní
zkušenost, relativně levná pracovní síla, ochota dále se učit. M ezi jejich slabé stránky naopak lze
zařadit špatnou znalost českého jazyka, nízké vzdělání a kvalifikaci, nepochopení kulturní odlišnosti
českého prostředí, chybějící pracovní motivace a přílišné spoléhání na pomoc státu. Mezi slabé
stránky na straně trhu práce patří předsudky vůči cizincům, někdy až projevy xenofobie a rasismu,
vysoká míra nezaměstnanosti, odlišnost úrovně vzdělávacích systémů, nerovnoměrně rozvinuté
regiony. M ezi silné stránky na straně trhu práce pak naopak patří informační prameny, poradenství,
medializace a větší informovanost o problematice cizinců, aktivity a projekty podporující rasové
předsudky.
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šetření mezi pracovníky NNO, IAS a úřadů práce vyplývá, že se nejednou stalo, že
zaměstnavatel po zjištění cizineckého statusu pracovníka začal být neochotný, měl
strach takové člověka zaměstnat nebo popřel, že by pracovní místo bylo ještě volné.
V těchto případech pomáhá, může-li se zaměstnavatel setkat s klientem osobně,
dozvědět se více o jeho kvalifikaci a osobnostních předpokladech.
Co se týká realizace IAP, pak se sociální pracovníci NNO shodují v názoru,
že takto realizovaný systém podpory zaměstnanosti je dobrý, ale individuální úspěch
u daného klienta je naprosto závislý na konkrétním sociálním pracovníkovi úřadu
práce, se kterým azylant spolupracuje. Zatímco někteří pracovníci úřadu práce
přistupují k IAP aktivně, snaží se „zatáhnout“ klienta do tohoto programu a zvýšit
tak jeho šance na získání práce, pro jiné pracovníky se jedná pouze o jedno z dalších
nařízení, které musí splnit. Zároveň je podle názoru NNO problémem nedostatečná
kapacita a málo kvalifikovaných pracovníků úřadů práce.
Z výše uvedených poznatků je zřejmé, že šance na získaní zaměstnání jsou
odvislé od konkrétních dovedností a znalostí klienta a od profesionální asistence ze
strany sociálních pracovníka úřadu práce, pracovníka NNO nebo IAS.

Příklady dobré praxe
V

roce 2005 byly zahájeny projekty Work in Czech a Work in Prague -

Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících
v České republice57. Projekty jsou realizovány rozvojovým partnerstvím neziskových
organizací zabývajících se pomocí migrantům58 a jsou financovány evropskou
iniciativou Společenství Equal II. Cílem projektů je navrhnout a odzkoušet koncepci
systémové podpory pracovního uplatnění cizinců v ČR. Tato koncepce obsahuje
následující části, s jejichž využitím by mělo dojít ke zvýšení šancí cílové skupiny na
trhu práce: individuální sociální práce s cílovou skupinou, sada integračních kurzů
(kurz pracovní integrace, práce s počítačem, motivační kurz) a kurzů českého jazyka.
V rámci projektu jsou připraveny příslušné učební a metodické materiály, které mají
za cíl zajistit jednotný standard poskytovaných služeb a rovněž i udržitelnost
navržené koncepce do budoucna.
57 Projekt je prezentován na webových stránkách Sdružení občanů zabývajících se emigranty.
Http://soze.cz/workinczech [online], [cit. 2006-03-27].
58 Jedná se o Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Organizaci pro pom oc uprchlíkům, Poradnu
pro integraci a Centrum pro integraci cizinců.
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V březnu 2006 proběhl první kurz v rámci projektu Work in Prague a
zúčastnilo se ho devět cizinců. Kurz byl zaměřen na přípravu na výběrové řízení.
Kurzy v rámci projektu Work in Czech budou zahájeny v dubnu 2006.
Tento projekt je výjimečný co se týče počtu organizací, které se do něj
zapojily, a inovativním a komplexním přístupem pokrývajícím všechny důležité
aspekty zaměstnanosti cizinců.

2.2.3

V zdělávání

Vzdělání představuje pro azylanty jednu z nejvyšších hodnot, neboť jim
umožňuje získat adekvátní zaměstnání a stát se plnohodnotným členem společnosti.
V případě azylantů se vzdělávání týká především výuky českého jazyka,
kurzů zaměřených na rekvalifikaci a studia v rámci vzdělávacího systému České
republiky.

Státní integrační program v oblasti výuky českého jazyka
Azylanti mají nárok účastnit se bezplatného kurzu českého jazyka, který jim
do 30 dnů od udělení azylu má za povinnost nabídnout MŠMT59. Tyto kurzy jsou
z pověření MŠMT organizované Sdružením občanů zabývajících se emigranty (dále
jen SOZE) a výuku zajišťují tzv. subdodavatelé, mezi které patří vzdělávací centra
univerzit, jazykové školy a soukromí lektoři60.

Rekvalifikační kurzy
Rekvalifikace je jednou z možností, jak azylantovi poskytnout teoretické i
praktické poznatky v nové oblasti, a zvýšit tím jeho konkurenceschopnost na trhu
práce. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny azylantům na úřadech práce a dále
sociálními pracovníky NNO. Z provedených výzkumů vyplývá, že pouze 5%

59 Tato povinnost vyplývá pro MŠMT ze zákona č. 325/1999 Sb., zákona o azylu, § 68, bod 1 a 2.
60 Podrobnější popis Státního integračního programu v oblasti výuky českého je popsán v kapitole
1.3.2 Realizace koncepce integrace azylantů v ČR - Státní integrační program v oblasti výuky
českého jazyka.
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nezaměstnaných azylantů využívá nabídky rekvalifikačních kurzů61 a pouze 6,5%
r

r

r

r

ř

62

zaměstnaných azylantů pomohl rekvalifikační kurz k získání práce .

Studium v rámci vzdělávacího systému ČR
Azylanti studují na školách za stejných podmínek jako občané České
republiky v případě, že jejich znalost českého jazyka je dostatečná na to, aby zvládli
studium v tomto jazyce.
V

souvislosti se studiem na školách v ČR je nutné zmínit problematiku

nostrifikace. Nostrifikací je míněno osvědčení o uznání rovnocennosti v zahraničí
vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení základního, středního,
vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání.
Nostrifikace

dokumentů týkající

se

základního,

středního

a vyššího

odborného vzdělání se řídí školským zákonem63 a rozhoduje o ni odbor školství
příslušného krajského úřadu. Nostrifikace v souvislosti s vysokoškolským vzděláním
se řídí zákonem o vysokých školách64 a rozhoduje o ní rektorát příslušné vysoké
školy. Žádost o nostrifikaci všech typů vzdělání vyžaduje předložit diplom o
ukončení studia, výpis předmětů s hodinovou dotací, ověřený překlad všech
dokumentů, legalizaci všech originálních dokladů. Dle informací od NNO dosahuje
úspěšnost nostrifikace u azylantů zhruba 70 % a úspěch závisí především na
možnosti doložit všechny požadované doklady týkající se vzdělání v zahraničí.

Role sociálního pracovníka NNO v oblasti vzdělávání
•

Poskytnutí informací týkající se výuky českého jazyka - místo konání,
čas, způsob dopravy.

•

Nabídka rekvalifikačních a jazykových kurzů pořádaných v rámci
projektů realizovaných NNO.

61 Tento výsledek vyplývá z materiálu Analýza efektivity dosu d realizované výuky českého ja zyk a p ro
azylanty v letech 2000 -2004.
62 Tato skutečnost vyplývá z výzkumné zprávy Integrace azylantů a efektivita státního integračního
program u.
63 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
§ 108.
64 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 89 a 90.
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•

Asistence při nostrifikaci dokladů - pomoc se žádostí o nostrifikaci;
informace tom, jaké doklady je třeba k žádosti doložit, jakým
způsobem musí být doklady ověřeny a kde je třeba žádost podat.

•

Asistence při zajištění stipendií pro vysokoškolské studenty - hledání
možných zdrojů podpory při studiu, pomoc při sestavování žádosti.

Role sociálních pracovníků úřadů práce v oblasti vzdělávání se týká zajištění
nabídky rekvalifikačních kurzů v rámci IAP.
Sociální pracovníci IAS se v oblasti vzdělávání angažují pouze skrze IIP65,
v rámci kterého sestavují s azylantem plán na zlepšení jazykových znalostí azylanta a
každý měsíc hodnotí dosažený pokrok v jednotlivých oblastech integrace.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
Na základě rozhovorů s pracovníky IAS a NNO je možné konstatovat, že
kurzy češtiny, tak jak jsou v současnosti koncipované, jsou s ohledem na potřeby
azylantů nedostatečné a neplní svůj účel. Problém spočívá především ve špatné
dostupnosti kurzů, v nevyhovující metodice výuky a nedostatku kvalifikované síly,
která by azylanty vyučovala.
V

souvislosti

s výše uvedenými problémy je

vhodné

zmínit expertní

stanovisko Centra pro integraci cizinců (2004) připravené na základě setkání expertů
z vládních a nevládních organizací a zástupců azylantů. Z této expertízy vybírám
následující závěry, které se nejvíce vztahují ke zlepšení výuky češtiny pro azylanty:
•

Kurzy češtiny musí mít pevně danou metodiku vedoucí k získání
základních sociokulturních dovedností mezi které patří formální
kontakt,

představení,

oslovení,

domluva

schůzky, telefonování,

schopnost zajistit pomoc v případě nouze a další.
•

Kurzy češtiny by měly být koncipovány na základě Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), který nabízí
různé, certifikované úrovně znalosti českého jazyka.

•

Forma výuky by měla být především skupinová a rozsah by měl činit
400 hodin.

65 V iz kapitola 2.2.1 Bydlení - Integrační azylová střediska - Individuální integrační plán.

•

Nutná je součinnost s dalšími partnery - MŠMT, MV, kraje, správa
služeb

zaměstnanosti,

úřady

práce,

sociální

odbory,

NNO

a

dobrovolníci
V otázce nostrifikací se sociální pracovníci NNO potýkají se dvěma
problémy. Jednak je nostrifikace spojená často s velkými finančními výdaji, které se
týkají ověřených překladů originálních dokladů nutných k nostrifikaci, a taková
vydání jsou pro některé klienty finančně neúnosné. Sociální pracovníci NNO nemají
možnost v rámci finančních zdrojů NNO pomoci klientům příspěvkem na tyto
překlady. Dalším problémem souvisejícím s nostrifikací je požadavek na legalizaci
originálních dokladů provedený příslušným domovským úřadem. V případě azylantů
se jedná o legislativní nedostatek ze strany České republiky, neboť azylanty nepřímo
nutí kontaktovat úřady v domovské zemi, ačkoliv by tak vzhledem ke svému
postavení azylanta neměli činit66.
V souvislosti s rekvalifikací považují pracovníci NNO za největší problém
selhání států při zajišťování podpory nezaměstnaným azylantům. Ačkoliv jsou
pracovníci úřadů práce ze zákona povinni věnovat azylantům zvýšenou péči v době
nezaměstnanosti, v praxi se toto neděje a azylanti tak nevyužívají v dostatečné míře
možnosti rekvalifikačních kurzů nabízených úřady práce. Sociální pracovníci mají
proto od roku 2005 vlastní nabídku rekvalifikačních kurzů. Podrobnější popis této
nabídky je v následující podkapitole Příklady dobré praxe.
V rámci finanční podpory vysokoškolských studentů se

pracovníky NNO

potýkají s problémem, že (kromě jediné výjimky) nemají vlastní možnost poskytovat
stipendia. Zmíněnou výjimkou je PPI, která vybraným studentům umožňuje získat
stipendium z projektu DAFI67. V roce 2006 takto podporuje devět studentů azylantů.
Souhrnně lze tedy konstatovat, že sociálním pracovníkům nejvíce brání ve
výkonu své práce nedostatky v české legislativě, nedostatečné finanční zdroje na
podporu klientů a špatná spolupráce s pracovníky úřadů práce.

66 Azylant nesm í kontaktovat úřady ve státě, a pokud tak učiní je to v přímém rozporu s Ženevskou
úmluvou, která říká, že tato úmluva pozbývá platnosti pro jakoukoli osobu, která se dobrovolně
znovu postavila pod ochranu země své státní příslušnosti.
67 Jedná se o něm ecký uprchlický fond Alberta Einsteina, který celosvětově podporuje vzdělání
uprchlíků na univerzitách.
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Příklady dobré praxe
V

roce 2005 byly zahájeny projekty Work in Czech a Work in Prague, které

nabízejí soubor vzdělávacích kurzů v oblasti výuky českého jazyka a sociokulturní
kompetence, pracovní integrace, práce s počítačem. Podrobnější popis obou projektů
je v kapitole 2.2.2 Zaměstnání - Příklady dobré praxe.
Dalším příkladem dobré praxe je pilotní projekt MŠMT68, který byl zahájen
v roce 2006 a který se zaměřuje na vypracování metodiky úvodních kurzů pro
azylanty, které zahrnují výuku českého jazyka69, sociokulturní kompetence a
prezentace sociálně-právních údajů. V roce 2006 budou nová koncepce i připravené
učební materiály testovány a poté budou materiály i koncepce vlastní výuky
upraveny s ohledem na získaná pozorování realizačního týmu a názory lektorů i
samotných studentů. Metodiku bude mít podobu manuálu, který bude k dispozici
ostatním zájemcům o tuto problematiku. V únoru 2006 začala zasedat expertní
skupina složená ze zástupců všech partnerů a přizvaných odborníků. Tato skupina se
zabývá přípravou obsahovým a časovým rámcem zmiňovaných kurzů.

2.2.4

Zdravotní péče a pojištění

Azylant je pro účely zdravotního pojištění považován za cizince s trvalým
pobytem a zdravotní péče je mu poskytována na základě veřejného zdravotního
pojištění. Práva a povinnosti azylanta jsou tedy totožné jako u občanů České
republiky.
Specifickou situací je narození dítěte. Rodiče musí po narození dítěte podat
žádost o azyl. Podle azylového zákona70 se dítě, které se narodilo azylantce a pobývá
na území, považuje pro účely veřejného zdravotního pojištění za cizince s
povoleným trvalým pobytem do doby, než bude rozhodnuto o udělení azylu nebo
jiném druhu pobytu na území České republiky.

68 Projekt je realizován nevládními organizacemi SOZE a CIC za finanční podpory MŠMT. Informace
jsou dostupné na webových stránkách SOZE. Http://www.soze.cz/showpage.php [online], [cit. 200603-28],
69 Kurzy českého jazyka se budou dělit na tzv. rychlejší, tj. intenzivnější (20 výukových hodin týdně
po dobu pěti m ěsíců) a tzv. pomalejší (10 hodin týdně po dobu 10 m ěsíců). Obě varianty mají
dotovaný rozsah 400 hodin.
70 Zákon č. 325/1999 Sb., zákon o azylu, hlava XII, § 88.
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Sociální pracovníci NNO a IAS poskytují azylantům následující služby:
•

Informují azylanta o zdravotním systému v České republice - systém
zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven, zásady poskytování
primární zdravotní péče a s tím spojená registrace u lékaře, ústavní
léčba, rozdíl mezi zdravotní péčí poskytovanou na základě veřejného
zdravotního pojištění a zdravotní péčí s finanční spoluúčastí pacienta,
zajištění rychlé lékařské pomoci.

•

Asistence při komunikaci a jednání mezi azylantem a zdravotnickým
personálem - zajištění překladatele, pokud to situace vyžaduje;
přetlumočení informací, kterým azylant nerozumí nebo si je špatně
vykládá, doprovázení klienta do zdravotnických zařízení.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
Mezi nej častější problémy v otázce zdravotní péče patří, dle zkušeností
sociálních pracovníků, nedostatečná orientace v zdravotním systému a neschopnost
azylantů dorozumět se zdravotním personálem. Z toho vyplývá, že azylanti se často
určité zdravotní péče bojí, neboť si nejsou jisti, z d a je tato péče hrazena pojišťovnou
nebo zda budou muset za tuto péči sami platit. A jelikož nejsou schopni dorozumět
se přímo se zdravotníky, se kterými jsou v kontaktu, nebo mají negativní zkušenost,
kdy s nimi zdravotní personál nebyl ochoten trpělivě komunikovat, stává se, že je to
právě sociální pracovník, který musí působit jako prostředník mezi azylantem a
zdravotním personálem71. Role prostředníka, popř. tlumočníka, by však neměla být
vykonávána sociálním pracovníkem. Řešením těchto obtíží může být větší
angažovanost dobrovolníků, kteří by tuto pomoc zajišťovali.

71 Setkala jsem se s případem muže, který odmítal převoz do nem ocnice, i když jeho zdravotní stav
byl vážný a vyžadoval neodkladnou ústavní léčbu. Poté, co s ním promluvila sociální pracovnice
NNO, se ukázalo že pravým důvodem jeho odmítání je strach, že bude muset celou hospitalizaci
hradit sám. Tento strach pramenil z faktu, že při jeho posledním pobytu v nemocnici mu někdo ze
zdravotního personálu pohrozil, že pokud nebude řádně dodržovat správnou životosprávu, bude si
příští pobyt hradit sám.
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Příklad dobré praxe
Příkladem dobré praxe může být projekt „Dobrovolníci pro klienty CIC“.
Cílem tohoto projektu je vyhledat dobrovolníky v místech, kde žijí azylanti a
poskytnout tak azylantům možnost získat pomocníka při začleňování se do
společnosti72.

2.2.5

Sociální zabezpečení

Azylanti jsou pro účely sociálního zabezpečení považováni za osoby
s trvalým pobytem na území ČR a jejich postavení se v zásadě nijak neliší od
postavení osob s trvalým pobytem na území České republiky.
Osoby, kterým byl udělen humanitární azyl z důvodu zdravotního handicapu
a jejich zdravotní stav jim neumožňuje pracovat, mohou požádat o invalidní důchod.
o

r ••v
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r

Přiznání invalidního důchodu se řídí zákonem o důchodovém pojištění . Podmínkou
získání invalidního důchodu je potřebná doba účasti na důchodovém pojištění74.
Azylanti, kteří dosáhli důchodového věku, mají nárok na starobní důchod,
avšak pouze v případě, že splní podmínku potřebné doby účasti na důchodovém
pojištění75. Přiznání starobního důchodu se řídí, stejně jako je tomu u invalidního
důchodu, zákon o důchodovém pojištění76.

Role sociálního pracovníka v oblasti sociálního zabezpečení:
•

Poskytuje informace o systému sociálního zabezpečení - nárok na
dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,
sociální příplatek, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné) nebo
dávky sociální péče.

•

Poskytuje informace o systému sociálního pojištění - důchodové a
nemocenské pojištění odváděné jako poměrná část vyplacené mzdy.

72 Podrobnější popis tohoto projektu je v kapitole 2.2.8, Integrace azylantů do lokální společnosti Příklady dobré praxe.
73 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, §§ 38-44.
74 O osob starších 28 let je to alespoň 5 let a u osob ve věkovém rozm ezí 20 - 28 let jsou to 1-4 roky
podle dosažení věku.
Potřebná doba pojištění činí 15 let a pojištěnec musí dosáhnout důchodového věku 65
let.
76 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, §§ 29-32.
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•

Asistuje klientům při vyplňování žádostí o sociální dávky a doprovází
klienty při jednání na příslušných úřadech (odbor státní sociální
podpory, sociální odbory příslušných obecních nebo městských úřadů,
Správa sociálního zabezpečení, úřady práce).

•

Pomáhá při získávání mimořádné finanční podpory v případech, kdy
klient vyčerpal možnosti dávek poskytovaných státem - žádost o
finanční podporu u jiných organizací (např. u handicapovaných osob
je možnost získat příspěvek na invalidní vozík nebo dalším příkladem
je mimořádný příspěvek na stěhování poskytovaný Úřadem Vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky).

•

Asistence handicapovaným azylantům -

pomoc

při

vyřizování

invalidního důchodu v podobě poskytování informací o náležitostech
nezbytných k žádosti o důchod, doprovázení na úřady.
Sociální práci v oblasti sociálního zabezpečení vykonávají

především

pracovníci NNO, kteří se angažují ve všech zmiňovaných bodech. Pracovníci IAS
poskytují pomoc azylantům ubytovaných v IAS při vyřizování sociálních dávek a
poskytování informací o systému sociálního zabezpečení.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
Na základě zkušeností pracovníků NNO jsou největší obtíže spojeny
s vyřizováním invalidního a starobního důchodu. Přiznání obou typů důchodu je
podmíněno potřebnou dobou pojištění a vzhledem k tomu, že azylanti tuto podmínku
v rámci důchodového pojištění České republiky často nesplňují, musí doložit
potvrzení o účasti na důchodovém pojištění v zemi původu. To však sebou nese
nutnost jednat s příslušnými úřady sociálního zabezpečení v zemi původu, což je
s přímém rozporu Ženevskou úmluvou.
Mezi další problémy, se kterými se azylanti a jim asistující sociální
pracovníci nejčastěji setkávají, je neznalost úředníků, kteří mají na starosti
vyřizování sociálních dávek, a kteří nevědí, jaká práva a povinnosti mají azylanti
v rámci systému sociálního zabezpečení. Tento problém není většinou schopen řešit
azylant sám, neboť se dostatečně neorientuje v daném systému a není schopen si tyto
informace získat. Proto zde hrají tak důležitou roli sociální pracovníci NNO a IAS,
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kteří na základě svých profesních znalostí a zkušeností jsou rovnocennými partnery
projednání se státními úřady.
Dalším problémem je, stejně jako v jiných oblastech, jazyková bariéra, která
brání azylantům vyřídit si samostatně žádosti týkající se sociálních dávek a jednat
s patřičnými úřady. Azylanti se často setkávají s jazykovou nevybaveností úředníků
nebo neochotou mluvit jiným než českým jazykem.
Řešením výše zmíněných problémů je tedy legislativní změna týkající se
podmínek přiznání invalidního nebo starobního důchodu v případě azylantů a lepší
informovanost na straně úředníků příslušného úřadu, kteří o sociálních dávkách
rozhodují.

2.2.6

Státní občanství

Státní občanství České republiky j e z právního hlediska nej vyšší dosažitelný
stupeň integrace cizince do české společnosti. Praktický význam státního občanství
spočívá v možnosti získat volební právo, diplomatickou ochranu ČR a dále pak český
občan nemůže být vyhoštěn a nelze mu odepřít vstup na území ČR.
Žádost o udělení státního občanství posuzuje na základě zákona o státním
občanství77 Ministerstvo vnitra ČR. Žádost o státní občanství může podat každá
osoba samostatně, manželé a děti mladší 15 let mohou podat žádost společnou.
Udělení občanství je zpoplatněno ve výši 10 000 Kč78, který však může být snížen
z důvodu nemajetnosti.
Podmínkou udělení státního občanství je pětiletý trvalý pobyt na území ČR,
přičemž azylant může zažádat o prominutí této podmínky a občanství mu může být
uděleno již dříve. Prokázání, že žadatel pozbyl své dosavadní občanství, se u
azylantů nevyžaduje79. Další dvě podmínky jsou pro azylanty i ostatní cizince
závazné a patří mezi ně pětiletá beztrestnost a znalost českého jazyka.

Role sociálního pracovníka v oblasti udělování státního občanství
•

Poskytuje informace vztahující se k získání státního občanství výhody státního občanství, podmínky za jakých je udělováno, jakým

77 Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
78 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
79 Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, §8.
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způsobem a kde je nutné podat žádost a co je nutné k žádosti doložit,
jakým způsobem lze žádat o prominutí některých podmínek.
•

Asistuje klientům při vyplňování žádostí a doprovází klienty při
jednání na příslušných úřadech.

Pomoc při vyřizování žádostí o udělení státního občanství poskytují sociální
pracovníci NNO. Pracovníci IAS ani krajských úřadů s v této problematice nijak
neangažují.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
Za nejčastější problémy v otázce státního občanství považují pracovníci NNO
nedostatečné odůvodnění zamítnutých žádostí a neznalost státních úředníků o
právním postavení azylantů. U zamítnutých žádostí se často setkávají s odůvodněním
typu „nedostatečně integrován“ bez podrobnějšího vysvětlení, co se tímto míní.
Vzhledem k tomu, že na státní občanství není právní nárok, je posuzování žádosti
jednotlivých klientů závislé na dojmu, který získají státní úředníci zodpovědní za
posuzování žádostí o státní občanství a vedoucí pohovory se žadateli o státní
občanství. Podle názoru pracovníků NNO by řešením byla větší průhlednost při
posuzování žádostí a větší informovanost na straně úřadů o postavení azylantů.

2.2.7

Sloučení rodiny

Azyl za účelem sloučení rodiny se udělí rodinnému příslušníkovi azylanta,
který získal azyl v České republice80. Rodinným příslušníkem se pro účely sloučení
rodiny rozumí manžel nebo manželka azylanta, nezletilé dítě azylanta, zletilé
nezaopatřené dítě, rodič azylanta mladšího 18 let nebo osoba starší 65 let, která se o
sebe z důvodu svého zdravotního stavu nedokáže sama postarat.
r

81

r

Postup při sloučení rodiny je upraven cizineckým zákonem . Do novely
v

r

tohoto zákona byla v roce 2005 začlenila Směrnice Rady Evropské unie

82

'

o právu na

sloučení rodiny, která stanovuje podmínky pro uplatňování práva na sloučení rodiny,
čímž dochází k podstatnému zjednodušení procesu sloučení rodiny. Rodina azylanta
80 Musí se jednat o osobu, která získala azyl podle azylového zákona, §12 nebo §14. V případě §12 se
jedná o osobu s politickým azylem a v případě §14 se jedná o osobu s humanitárním azylem.
81 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
82 Směrnice Rady 2003/86/E S.
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má tak nově právo požádat o dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny.
Pokud tak učiní ve lhůtě tří měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
azylu, stačí k žádosti předložit pouze cestovní doklad a fotografie a prokázat
příbuzenský vztah.
Samotné sloučení rodiny probíhá ve dvou základních fázích. V první fázi jde
o zajištění vstupu rodinného příslušníka na území ČR, v druhé fázi o podání a
vyřízení žádosti o udělení azylu za účelem sloučení rodiny.
Problematiku sloučení rodiny řeší ve většině organizací právníci. Nicméně
sociální pracovníci se mohou na jednotlivých případech aktivně podílet nebo je
mohou vést za asistence právního poradce sami.

Role sociálního pracovníka NNO při sloučení rodiny:
•

Poskytování informací a poradenství - právo na sloučení rodiny,
mezinárodní a české právní normy týkající se sloučení rodiny,
podmínky

vstupu

na

území

ČR,

podání

žádosti

o povolení

k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.
•

Kontakt s rodinnými příslušníky azylanta, kteří se nacházejí mimo
území České republiky - navázání kontaktu, předání instrukcí o
krocích, které musí rodina podniknout z zajištění jejich vstupu na
území České republiky, instrukce pro jednání se zastupitelským
úřadem.

•

Kontakt s orgány, které se účastní nebo asistují při sloučení rodiny zastupitelské úřady, konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí,
Cizinecká policie, UNHCR, OAMP MV a SUZ.

•

Poskytování psychosociální pomoci a dlouhodobé psychické podpory
v souvislosti s negativním vlivem dlouhotrvajícího odloučení rodiny.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
Pracovníci NNO se až do roku 2005 potýkali s průtahy a komplikacemi, které
provázeli proces vyřízení potřebných víz pro členy rodiny, kteří se nacházeli
v zahraničí. Častým problémem byl nevstřícný postoj českých zastupitelských úřadů
v zahraničí, které nebyly ochotny vyhovět žádostem o udělení víza pro rodinné
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příslušníky azylantů. Sloučení rodiny tak často vedlo k frustraci a ohrožení stability
rodiny, která byla násilně rozdělena a její sloučení bylo pomalé či neuskutečnitelné.
Výjimkou nebyly ani případy, kdy se rodiny rozpadly a to sice v momentě, kdy byly
po dlouhé době sloučené, ale obtíže se sloučením byly natolik zraňující, že
definitivně zničily soudržnost rodiny.
Tato situace by se měla zlepšit s nově přijatou novelou cizineckého zákona,
která upravuje podmínky pro udělení víz za účelem sloučení rodiny. Pracovníci NNO
nebyli schopni prozatím zhodnotit dopad zmiňované novely a teprve následující
měsíce přinesou odpověď na to, zde se problémy spojené se sloučením rodiny tímto
vyřeší.

2.2.8

Integrace azylantů do lokální společnosti

Integrace azylantů do lokální společnosti se na rozdíl od předchozích aspektů
integrace liší tím, že spíše než o právech a povinnostech, zde můžeme hovořit o
lidské potřebě každého jedince, jejichž saturace dává vzniknout pocitu soudržnosti,
přátelství, osobní hodnoty, uznání a spokojenosti.
Společenská integrace se odehrává nejčastěji na poli sousedských, pracovních
nebo studijních vztahů, zájmových kroužků nebo náboženské angažovanosti.
K začlenění do společnosti dochází v místě, kam se azylant přestěhuje, a uskutečňuje
se formou, která je typická pro daného azylanta. V případě rodiny dochází
k vytvoření neformálních vztahů skrze děti a jejich začlenění do školy nebo skrze
kontakty rodičů ze zaměstnání. Obecně lze konstatovat, že děti a mladí lidé navazují
neformální kontakty snadněji a rychleji. To souvisí s jejich lepší schopností naučit se
českému jazyku a s širší nabídkou zájmových činností (sport, umělecké a jiné
zájmové kroužky, volnočasovém aktivity jako jsou diskotéky, koncerty, kluby pro
mladé, společné výlety, různé druhy seznamovacích akcí). V případě, že jsou
azylanti ubytováni dočasně v IAS, je jejich situace o to složitější, že místo jejich
bydlení není trvalé, ale dočasné, a tudíž motivace navázat kontakty s okolím je nižší.
Opakem společenské integrace je izolace nebo segregace, která vzniká
v momentě, kdy azylanti nejsou schopni nebo se nechtějí začlenit do života majoritní
společnosti. Důvody ze strany azylanty mohou být např. jazykové bariéra, nedostatek
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příležitostí nebo neochota vyrovnat se s nově vzniklou situaci a nároky s tím
souvisejícími.
Častou reakcí azylantů je snaha soustředit pozornost na dítě a těšit se z jeho
úspěchů. (Uherek, 2002) Spokojenost rodičů je tak často přenesená na úspěch
související se začleněním jejich dětí do společnosti.
V souvislosti s komunitní integrací je zajímavé zmínit postoj české majority
vůči uprchlíkům. Z výzkumné zprávy týkající se názorů české veřejnosti na
uprchlíky (STEM, 2003) vyplývá, že méně než 50% respondentů souhlasí s přijetím
uprchlíků, ale zároveň se domnívá, že by uprchlíci měli být posíláni do jejich země
poté, kdy se tam situace zlepší. Pouze minimum respondentů zastává názor, že
uprchlíci by se zde měli usadit trvale, případně získat české občanství. Dále většina
obyvatel očekává, že uprchlíci žijící v České republice se spíše přizpůsobí většinové
společnosti a že prvotní impulz k navázání kontaktu vzejde z jejich strany. Přikláním
se k názoru, že ...„Izolovanost života azylantů není projevem nepřátelství ze strany
majoritní společnosti, je spíše zrcadlem způsobu života v České republice
(Uherek, 2002)

Role sociální pracovníka v oblasti integrace do lokální společnosti
•

Usnadnit azylantovi navázání kontaktů s lokální společností uvedení

azylanta

zprostředkování

v místě

kontaktu

bydliště,

s místní

představení

náboženskou

nebo

sousedům,
etnickou

komunitou.
• Asistence při získávání informací o volnočasovém využití pro
dospělé nebo děti.
• Zprostředkování kontaktu s dobrovolníkem, který umožní azylantovi
navázat neformální kontakt, společné trávení volného času nebo
pomoc při vyřizování a jednání na úřadech.
V otázce integrace do lokální společnosti se angažují především sociální
pracovníci NNO a částečně i pracovníci IAS.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu sociálních pracovníků
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Mezi nej častější obtíže uváděné sociálními pracovníky patří nedostatek času,
který mohou klientům věnovat v otázce společenské integrace. Navíc se sociální
pracovníci domnívají, že jejich pomoc při integraci do místní komunity by měla být
minimální a že hlavní roli by měli hrát dobrovolníci a komunitní pracovníci, v jejichž
náplni práce je pořádání společenských akcí jako jsou např. multikulturní večery
spojené s ochutnávkou tradičních jídel, osvětové akce pro veřejnost, koncerty,
výstavy a oslavy zaměřené na problematiku azylantů žijících v ČR.

Příklady dobré praxe
Mezi programy zaměřené na integraci azylantů do lokální společnosti patří
v

83

r

projekt „Rodina odvedle“ organizovaný občanským sdružením Slovo 21 . Tento
projekt umožňuje uskutečnit návštěvu dobrovolně přihlášeným českým rodinám a
rodinám cizinců. Snahou je, aby se jednalo o rodiny, které žijí ve společném okolí, a
mají podobné sociální postavení a jsou přibližně stejného věku. Setkání probíhá u
oběda s typickým jídlem a cílem je, aby došlo ke společnému sblížení s možností
navázání dlouhodobějšího vztahu. Zatímco v první fázi tohoto projektu navštívili
cizinci české rodiny, v druhé fázi to je naopak, české rodiny navštíví cizince žijící
v jejich blízkosti. V roce 2005 se do tohoto projektu zapojilo 50 českých rodin a 50
rodin cizinců. V roce 2006 tento projekt pokračuje a spolu s ním bude probíhat i
mediální kampaň. Na základě získaných zkušeností pak bude připravena analýza
vztahující se k tomuto projektu.
Na tomto projektu je zajímavé především zaměření na jednotlivce, ne na
širokou masu lidí. Projekt také velice přirozeným způsobem napomáhá cizincům
vytvořit kontakty s lidmi, vedle kterých by jinak mohli žít mnoho let a nikdy se
s nimi blíže neseznámit.
•

•
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Dalším dobrým příkladem je projekt „Dobrovolníci pro klienty CIC“ . Jedná
se o iniciativu CIC, jejím ž cílem je vyhledat dobrovolníky v místech, kde žijí
azylanti, a poskytnout tak azylantům možnost získat pomocníka při začleňování se
do společnosti.

83 Projekt je podrobně prezentován na webových stránkách občanského sdružení Slovo 21.
Http://www.slovo21.cz/index.php?id=rodiny2005 [online], [cit. 2006-04-05].
84 Projekt je podrobně prezentován na webových stránkách občanského sdružení Centrum pro
integraci cizinců. Http://www.cicpraha.org/projekty.html [online], [cit. 2006-04-05].
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V

roce 2005 se účastnilo tohoto projektu 9 dobrovolníků, kteří byli

v kontaktu s devíti rodinami. Náplní práce dobrovolníků je asistence při kontaktu
s institucemi, hledání zaměstnání, orientace v nabídkách služeb dané lokality,
společné trávení volného času a v případě dětí i pomoc při přípravě do školy nebo
hledání volnočasových aktivit. Tento projekt je založen na bázi dobrovolnosti a
počítá s tím, že vybraní dobrovolníci musí být nejdříve vyškoleni, získají
dobrovolnický kontrakt a mají možnost supervize.

2.3

Role sociálního pracovníka z hlediska legislativního
Legislativní rámec určuje postavení azylantů v České republice, definuje

podmínky, za jakých je integrace azylantů realizována, a tím i vymezuje mantinely
pro sociální práci s azylanty.

Role sociálního pracovníka v legislativní oblasti
•

Mít dobrou znalost všech právních norem a ostatních politických
dokumentů vztahujících se k práci s azylanty, schopnost aplikovat tyto
zákony a nařízení v praxi, tyto zákony přetlumočit srozumitelným
způsobem klientovi a pomoci mu zorientovat se v právním systému
České republiky.

•

Sledovat nově přijaté právní normy týkající se postavení azylantů,
efektivně a bez prodlení komunikovat azylantům samotným a to
formou individuální při práci s jednotlivými azylanty nebo obecnou,
např. vydání informačních letáků, odkaz na webových stránkách
určených pro cizince atd.

•

Ve spolupráci s právníky zpracovávat připomínky k připravovaným
normám - sociální pracovníci musí být schopni připravit podklady
týkající se uplatňování zákonů v praxi, obtíží a překážek, se kterými
se azylanti v životě potýkají.

•

Účast v komisích zabývající se azylanty - sociální pracovníci NNO
jsou nej častěji přizváni k účasti v Komisi ministra vnitra pro integraci
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cizinců, Výbor pro práva cizinců při Úřadu vlády, Komise ministra
práce a sociálních věcí pro integraci cizinců.

2.4

Role sociálního pracovníka z hlediska osvětového
Sociální pracovník angažovaný v integraci azylantů musí, na základě svých

zkušeností, znalostí a dovedností, vyvíjet snahu působit osvětově vůči azylantům,
státním úředníkům a v neposlední řadě i vůči široké veřejnosti. Osvětová činnost
hraje důležitou roli v práci sociálních pracovníků, a i když není pozitivní dopad této
činnosti okamžitě viditelný, a jeho úspěšnost není jednoduše měřitelná, tvoří základ
pro úspěšnou integraci azylantů, neboť ti jsou závislí na ochotě a otevřenosti
společnosti, která jim poskytla útočiště.

Osvětová činnost ve vztahu k azylantům
Mnoho z azylantů má v době udělení azylu jen velmi malou povědomost o
podmínkách a okolnostech souvisejících s jejich integrací. Tento fakt je podmíněn
tím, že během azylové procedury je většina žadatelů o azyl ubytována v pobytových
zařízeních MV a jejich zájem o život „venku“ je limitován, neboť si nejsou jisti, jak
bude vyřízena jejich žádost o azyl a jestli se budou moci trvale usadit v České
republice. Sociální pracovník je často prvním „průvodcem“ politickým, sociálním a
kulturním systémem České republiky a pomáhá azylantovi adaptovat se na nové
podmínky a nalézt zde své místo. Osvětová činnost má formu jakéhosi postupného
uvádění do společnosti, přibližování zvyklostí, mentality a společenských pravidel.

Osvětová činnost ve vztahu ke státním úředníkům
Tento typ osvětové činnosti se uplatňuje především při doprovázení klientů a
spočívá především v informování státních úředníků o postavení azylantů v České
republice, o jejich právech a povinnostech. Vzhledem k tomu, že státní úředníci často
zaměňují azylanty za žadatele o azyl nebo cizince s jiným druhem pobytu, stává se,
že azylantům odpírají určitou službu nebo sociální pomoc, neboť se mylně
domnívají, že na ni azylanti nemají nárok. Často se k tomu přidružuje neochota
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úředníků si informace ohledně azylantů ověřit a azylant se tak snadno ocitne
v situaci, kdy není sám schopen uhájit svá práva a je plně odkázán na pomoc sociální
pracovníka NNO nebo IAS. Osvětová činnost vůči státním úředníkům je nezbytná
především v místech s nízkým výskytem azylantů, neboť zkušenosti místních
úředníků s azylanty jsou velmi malé. Nutno dodat, že zkušenosti mnoha sociálních
pracovníků NNO ukazují, že státní úředníci jsou v jednání s azylanty často
neochotní, odměření a někdy i nepřátelští. Obecně však lze konstatovat, že jednání a
chování státních úředníků je nejvíce podmíněno jejich osobním postojem k práci,
kterou vykonávají.

Osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti
Jejím cílem je přiblížit veřejnosti problematiku uprchlíků, jejich osudů, útrap,
kterými museli projít, obtíží spojených se získáním azylu a v neposlední řadě i
proces integrace, který by měl být zakončením jejich snahy po znovunalezení
bezpečného domova. Osvětová činnost zaměřená na veřejnost by tedy neměla mít
pouze informativní charakter, ale měla by umožnit lidem získat osobní zkušenosti
s uprchlíky a odstraňovat tak bariéry a předsudky, které se k uprchlíkům vztahují.
V tomto smyslu tedy považuji za nej lepší takové osvětové projekty, které jsou
založené na osobním setkání a zkušenosti jednotlivých lidí, ať už ze strany uprchlíků
nebo české veřejnosti. Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, mezi takové
projekty patří např. Rodina odvedle nebo projekt Dobrovolníci pro klienty CIC, které
umožňují nenásilnou formou dát dohromady lidi, jejichž osudy by se jinak
nepropojily.

2.5

Role sociálních pracovníků z pohledů azylantů
Kapitoly 2.1 až 2.4 byly věnovány otázce, jaká je role sociálních pracovníků

v jednotlivých oblastech integrace azylantů. V následující kapitole se zaměřím na
pohled samotných azylantů a na to, do jaké míry jsou uspokojeny jejich potřeby a
jakou roli v tom hrají sociální pracovníci.
Na základě osobního šetření mezi azylanty mohu konstatovat, že azylanti
očekávají, že sociální pracovníci se stanou jejich průvodci a společníci v průběhu
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integrace do české společnosti. Tuto pomoc pak potřebují nejvíce v počátečním
období,

kdy musí řešit základní problémy spojené s bydlením, zaměstnáním a

finančním zabezpečení rodiny. Azylanti spolupracují nej častěji se sociálními
pracovníky NNO a ti, kteří jsou ubytováni v IAS, pak i s pracovníky zaměstnanými
SUZ.
Z výzkumu o integraci azylantů (Etnologický ústav AV ČR, 2005) vyplývá,
že s některou z NNO spolupracuje 57% z celkového počtu azylantů ubytovaných
v IAS, 37% z celkového počtu azylantů žijících v soukromém ubytování a 36 %
z celkového počtu azylantů žijících v integračních bytech. Mezi NNO, se kterými
azylanti nejčastěji spolupracují patří PPI (41%), CIC (16%), OPU (16%) a SOZE
(16%). Nejčastěji řešenými problémy jsou zajištění bydlení, hledání zaměstnání,
právní pomoc a jednání s úřady, problémy s udělením občanství

a finanční

problémy.

Role sociálního pracovníka z pohledu azylantů
•

Poskytování informací a rad týkající se práv a povinností azylantů,
informace a zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi a
organizacemi, které mohou pomoci klientovi řešit jeho aktuální
problémy.

•

Doprovázení v případě, že klient není schopen samostatně jednat
s institucemi.

•

Zprostředkování - kontakt s dobrovolníky, asistence při vyhledávání
specializovaných služeb (psycholog, tlumočník, odborná lékařská
pomoc apod.)

•

Podpora ohledně získání a rozvíjení dovedností a schopností, které
pomohou azylantům stát se soběstačnějším, umožní mu hájit své
zájmy a cítit se sebevědoměji při jednání s institucemi i při kontaktu
s lidmi v běžném životě.

•

Psychická opora a pomoc v situacích, kdy azylant cítí frustraci,
bezmoc a rozčarování spojené obtížemi, které integraci provází.

Obtíže a jejich možná řešení z pohledu azylantů
54

Azylanti jednají během své integrace jednak se sociálními pracovníky NNO a
IAS a dále pak s pracovníky státních úřadů, mezi které patří úřady práce, úřady
kompetentní k vyřízení sociálních dávek, žádostí o státní občanství, obecní a krajské
úřady.
Šetření mezi azylanty ukázalo, že nejčastější problémy vznikají při jednání se
státními úředníky, kteří nejsou dostatečně informováni o právním postavení azylantů
a s tím souvisejících právech povinnostech, které azylanti mají. Dále se azylanti
setkávali

s nedostatečnou jazykovou vybaveností a s nevstřícným, někdy až

nepřátelským, postojem ze strany státních úředníků. Azylanti mi potvrdili, že
nejúčinnějším řešením pro výše zmiňované problémy, je spoluúčast sociálních
pracovníků, dobrovolníků nebo jiných blízkých osob při jednání s úřady. Z tohoto
pohledu si velmi cení pomoci NNO, které tento druh pomoci zajišťují, ať už přímo,
nebo zprostředkovaně, a to sice formou zapojení dobrovolníků do asistence
azylantům.
Azylanti hodnotí práci sociálních pracovníků NNO jako přínosnou a účinnou
a chápou ji jako nepostradatelnou v počátečním období integrace, kdy potřebují
nej intenzivnější pomoc při zabezpečení základních potřeb. Zkušenost azylantů
s prací NNO je tedy pozitivní a jediným problémem, který azylanti vnímali
negativně, je nedostatek času ze strany sociálních pracovníků a omezená možnost
kontaktu se sociálními pracovníky NNO v místech vzdálených od měst, kde
pracovníci NNO fungují. Azylanti by v souvislosti se zmiňovanými omezeními
ocenili, kdyby síť sociálních služeb poskytovaných NNO, byla dostupnější i
v menších městech, což by umožnilo intenzivnější kontakt s pracovníky NNO.
Co se týká práce sociálních pracovníků IAS, tam se názory různí a jsou
závislé na konkrétním zařízení, kde azylanti bydlí. Někteří azylanti jsou spokojeni
s pomocí poskytovanou pracovníky IAS a oceňovali zájem a osobní přístup ke
klientům, jiní se naopak setkali s pouze s formálním přístupem, který se vyznačoval
jen velmi malým zájmem o problémy azylantů, kteří tak byli odkázáni na vlastní
svépomoc nebo asistenci ze strany NNO. V tomto smyslu je jeví jako nejúčinnější
řešení dobré personální obsazení pracovníků IAS, u kterých bude jejich osobnostní a
odborný předpoklad zárukou kvalitně poskytovaných služeb.
Co týká hodnocení pracovníků krajských úřadů, azylanti neměli žádnou
osobní zkušenost s prací těchto úřadů a tudíž ji nijak nehodnotili.
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3. Profil sociálního pracovníka angažovaného v integraci
azylantů
Následující kapitola se věnuje integraci azylantům z hlediska profilu sociálního
pracovníka. Jejím cílem je definovat specifika pro práci s azylanty a nejčastěji
aplikované metody sociální práce v praxi. Dále mám v úmyslu určit, které osobnostní
předpoklady jsou pro práci s azylanty nezbytné, a do jaké míry souvisí profesionální
přístup ze strany sociální pracovníka s jeho vzděláním a s rozvojem jeho teoretických
znalostí a praktických dovedností.

3.1

Sociální práce s azylanty
Sociální práci s azylanty lze definovat jako soubor činností a aktivit

směřujících ke zlepšení situace azylantů ve všech oblastech jejich života. Pro sociální
práci s azylanty jsou typická následující specifika:
• Útěk ze země, kde byl azylant pronásledován nebo mu v dané zemi
pronásledování hrozilo, může u azylanta způsobit dlouhodobé psychické
trauma anebo jiné psychické obtíže.
• Sociální práce s azylanty musí brát v potaz možný negativní dopad související
s neúměrnou délkou a průtahy v azylovém řízení, které má velký vliv na
klientův stav a může být příčinou různých poruch nebo obtíží. Dlouhé a
komplikované

azylové řízení může vést ke vzniku tzv. táborového

syndromu85.
• Sociální pracovník musí počítat s jazykovou bariérou neboť azylant je
limitován svými jazykový znalostmi a neschopnost dorozumět se česky ho
omezuje a ohrožuje sociální exkluzí.
• Sociální pracovník si musí být vědom kulturních, náboženských, etických a
sociálních odlišností, které mohou do značné míry ovlivňovat způsob
klientova jednání, komunikaci a přístup k řešení problémů.

85 V iz poznámka č. 36.
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Sociální práci s azylanty lze rozdělit do tří úrovní , kdy v první úrovni

pracuje sociální pracovník sjednotlivci a zaměřuje se na identifikaci problémů
daného jedince a na podporu jeho schopností a dovedností vedoucích k postupnému
řešení jeho problémů. V další úrovni se jedná o práci s rodinou, která v sobě zahrnuje
koordinaci pomoci všem členům rodiny. Příkladem takové situace může být sloučení
rodiny, kdy členové rodiny jsou rozděleni a každý se nachází v jiné zemi. Práce na
poslední úrovni se týká komunitních činností, jejichž účelem je působit v rámci
místního společenství, které zahrnuje jak azylanty, tak i majoritní obyvatelstvo.
Náplň práce s azylanty má široký záběr a patří sem přijetí a seznámení se
s klientem, vedení spisu o klientovi, pomoc při vyřizování žádostí souvisejících
se sociální dávkami, zdravotním pojištěním, a dále pak pomoc při vybavování bytu,
zajišťování vzdělání pro děti, sociálně právní poradenství, zprostředkování kontaktů
na instituce a odborníky, provázení a podpora klienta. Speciální péči pak potřebují
azylanti s handicapem, senioři a neúplné rodiny s dětmi. Cílem všech zmíněných
činností je předejít sociálnímu vyloučení klienta.
Náplň práce sociálních pracovníků se liší v závislosti na tom, pro jaký typ
poskytovatele pracují.
Mezi pracovníky státní sféry patří především sociální pracovníci IAS, jejichž
87

činnost je zaměřena výhradně na azylanty ubytované v IAS . Výhodou pro
pracovníky IAS je možnost každodenního styku s azylanty a tudíž i rychlejší a
operativnější jednání. Z rozhovorů s azylanty, pracovníky IAS a NNO vyplývá, že
rozsah služeb nabízených azylantům se v jednotlivých IAS liší. Zatímco v některých
střediscích se sociální pracovníci aktivně angažují při řešení problémů azylantů i
mimo svou oficiální náplň práce88, v jiných zařízeních je jejich přístup spíše pasivní
a klienti jsou odkázáni na sociální pomoc poskytovanou NNO nebo svépomoc.
Sociální pracovníci NNO zajišťují sociální pomoc azylantům v mnohem
širším měřítku. NNO se zaměřují na všechny aspekty integrace azylantů a jejich
pomoc je dostupná všem azylantům89. Práce jednotlivých NNO je pak limitována
86 Matoušek (2003) rozlišuje tři úrovně sociální práce a to sice mikroúroveň - jedná se o formu
případové práce, střední úroveň - zahrnuje práci se skupinou a poslední je makroúroveň, kdy je
činnost zaměřena na komunitní práci a na vytváření a uskutečňování koncepcí.
87 K 31.12.2005 bylo v IAS ubytováno 172 osob.
88 Náplň práce sociálních pracovníků IAS je detailně popsán v kapitole 2.2.1, Bydlení - Trvalé
bydlení - Státní integrační program v oblasti bydlení.
89 V roce 2006 nabízí pomoc azylantům nejvíce následující NNO: PPI, CIC, OPU a SOZE. PPI
funguje již od svého začátku v roce 1995 výhradně jako N N O zaměřená na pom oc azylantům. Mezi
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především počtem sociálních pracovníků, kteří mohou vykonávat sociální práci.
V rozhovorech uváděli sociální pracovníci jako jednu z nejčastějších překážek při
vykonávání své práce nedostatek času, který má za následek omezenou možnost
věnovat se dostatečně klientům, se kterými jsou pravidelně a dlouhodobě v kontaktu.
V rámci krajských úřadů pracují koordinátoři pro národnostní menšiny a
jejich činnost není zaměřena pouze na azylanty, nýbrž cizince obecně. Nejsou
v každodenním kontaktu s azylanty a jejich práce je spíše metodická90 a koordinační.
Rozsah a typ poskytovaných služeb by měl být předem jasně definovaný jak
pro azylanty, tak i sociální pracovníky.

3.2

M etody sociální práce s azylanty
V následující kapitole uvádím nejčastěji aplikované metody sociální práce

s azylanty, které vyplynuly ze šetření provedeného mezi sociálními pracovníky.
•

Poskytování informací - týkající se práv a povinností azylantů,
informace a zprostředkování kontaktu s příslušnými institucemi a
organizacemi, které mohou pomoci klientovi řešit jeho aktuální
problémy.

•

Poradenství - cílem je pomoci klientovi, aby získal nebo rozvíjel
dovednosti a schopnosti, které mu pomohou stát se soběstačnějším,
umožní mu hájit své zájmy a cítit se sebevědoměji při jednání
s institucemi i při kontaktu s lidmi v běžném životě.

•

Terapie - skrze terapeutické rozhovory se sociálním pracovníkem má
klient možnost získat lepší sebepoznání, podívat se na své problémy
z jiného úhlu a hledat nové možnosti, jak se vyrovnat s vlastní situací
a problémy, kterým musí čelit.

její specifika patří udělování stipendií vysokoškolským studentům v rámci projektu DAF1. PPI je
v kontaktu s klienty na územ í celé České republiky. CIC funguje od roku 2004 a zabývá se sociální
prací s azylanty se zvláštním zaměřením na osoby s handicapem a osoby staršího věku. Působí
především na územ í Čech. OPU se věnuje jak žadatelům o azyl, tak i azylantům. Od svého založení
v roce 1991 působí především na územ í Čech. V roce 2005 otevřela svou pobočku i v Brně a její
působnost se tím rozšiřuje i na Moravu. SOZE působí výhradně na územ í Moravy a pracuje jak
s žadateli o azyl, tak i azylanty. Od roku 2001 zajišťuje na základě sm louvy s MŠMT kurzy českého
jazyka pro azylanty.
90 Povinností krajských úřadů je informování a m etodické vedení obcí o Státním integračním
programu. V iz kapitola 2.2.1 Bydlení - Trvalé bydlení - Státní integrační program v oblasti bydlení.
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•

Podpora a provázení - v případě, že klient není schopen samostatně
jednat s institucemi, nabízí mu sociální pracovník možnost spoluúčasti
při vyřizování osobních záležitostí.

•

Sociální analýza - sociální pracovník mapuje situace klienta při
jednání s ním, stanovuje priority řešení jednotlivých problémů a spolu
s azylantem určí cíle, popř. uzavře smlouvu o poskytovaných
službách.

•

Krizová intervence - jedná se o pomoc, kdy klient potřebuje pouze
doprovázet v situaci, která je natolik náročná, že ji není schopen
zvládnout vlastními silami. Cílem krizové intervence není vyřešit
všechny problémy, s nimiž se klient ve svém životě potýká, ale
pomoci mu dostat se do stavu, v němž byl před vypuknutím krize.

•

Administrativní práce - sociální pracovník vede průběžné záznamy
nebo sociální spis o situaci klienta a jednáních s klientech, o
stanovených

cílech

a

jejich

plnění,

a

dalších

souvisejících

informacích.

3.3

Osobnostní předpoklady, dovednosti a schopnosti
Práce s azylanty je náročná a konfrontace s jejich problémy se zákonitě odráží

ve vnímání a jednání sociálních pracovníků, kteří se jim snaží pomoci. Je proto
nezbytně nutné, aby každý pracovník měl dostatečnou profesní i osobnostní kapacitu
pro poskytování co nej profesionálnější pomoci azylantům za současného udržení si
vlastní duševní rovnováhy.
Prvním důležitým předpokladem je znalost sama sebe, svých silných stránek i
slabostí, přijetí vlastní historie a traumat, která v sobě sociální pracovník může mít a
která se mohou negativně promítat do práce s azylanty. Reálné vnímání vlastní osoby
by mělo každému pracovníkovi pomoci přijmout sám sebe, vyrovnat se s vlastními
slabostmi a být otevřen potřebám druhých. Zároveň je třeba si uvědomit, že slabosti a
dobře zpracovaná osobní zranění nebo negativní zkušenosti ze života sociálního
pracovníka mohou být i prospěšné, neboť mu napomáhají k lepší empatii vůči
klientovi a porozumění situace, ve které se nachází. Se sebepoznáním pak úzce
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souvisí znalost vlastní kultury, historie vlastního národa a společnosti, kde sociální
pracovník žije. Souhlasím s tím, že... ,,/e dobré uvědomit si vlastní hodnoty, normy,
předsudky atd., zkrátka vlastní kulturu dřív, než se člověk začne zabývat kulturou
cizí“ ... Hendricks (1994) 91 Jinými slovy je nutné, aby sociální pracovník nejprve
rozuměl tomu, co nazývá svou vlastí, pak může porozumět a přijmout odlišnosti lidí
pocházejících z úplně jiných kultur. I když není možné, aby sociální pracovník znal
podrobně podmínky v zemích odkud azylanti přicházejí, je důležité, aby jeho přístup
k azylantům vykazoval velkou otevřenost a pochopení pro odlišný žebříček hodnot,
jiné náboženské vyznání nebo názory na postavení muže a ženy a další.
Komunikační

dovednosti

tvoří základ jednání

s klientem.

Mezi tyto

dovednosti patří schopnost vést otevřený, srozumitelný a oboustranný rozhovor
umožňující definovat problém a hledat konstruktivní řešení. Sociální pracovník musí
umět pozorně a aktivně naslouchat, což klientovi umožňuje svěřit se a nalézt úlevu
ve společném sdílení. Pracovník musí umět rozlišovat mezi rozhovorem, jehož cílem
je řešit specifický problém, a rozhovorem, jehož účelem je sdílet těžkosti, nepříjemné
pocity a obavy, které klienta zatěžují. Potocky-Tripodi (2002) rozlišuje pět typů
verbálních reakcí, které tvoří základ pozitivní a otevřené komunikace: podpora,
pochopení, dotazování, interpretace a zhodnocení. Tento typ reakcí umožňuje
sociálnímu pracovníkovi komunikovat efektivně, ať už se jedná o poskytování
informací a rad nebo sdílení starostí.
Respekt, otevřenost a tolerance - to je trojice vlastností tvořících základ pro
postoj přijetí klienta. Je nezbytné, aby se klient cítil vítaný a přijatý. Mnoho azylantů
vnímá, že lidé, kteří žijí v jejich nejbližším okolí, jsou vůči nim uzavření a odtažití
nebo se přímo chovají xenofobně a rasisticky. Azylanti se cítí být zátěží a pokud se
nemohou dlouho začlenit do společnosti, pak se tento jejich pocit ještě umocňuje.
Sociální pracovník by pro ně měl být spojencem ve snaze nalézt své místo ve
společnosti a stát její plnohodnotnou součástí. Vztah mezi azylantem a sociálním
pracovníkem by se měl vyznačovat oboustrannou důvěrou, otevřeností a upřímností.
Měl by vytvářet prostor pro hledání řešení, která budu přijatelná pro klienta a
zároveň budou účelná z pohledu sociálního pracovníka. Nedílnou součástí vztahu
mezi klientem je vzájemné respektování přání, hodnot a rozhodnutí. Vztah mezi

91 Publikace byla vydána jako souhrn poznatků z kurzů pořádaných pro sociální pracovníky, kteří
pracují s uprchlíky. Kurzy se konaly v Holandsku v roce 1994.
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klientem a sociálním pracovníkem musí mít zároveň jasně stanovené hranice, které
určují jak blízký by měl být vztah obou stran bez toho, že by to jedna nebo druhá
strana vnímala jako narušování vlastní autonomity. Výstižně to popisuje Kopřiva
(1997): „Hlavním problémem při pomáhání je splývání, kdy pracovník bere
záležitosti klienta příliš za své. Proti splývání se může pracovník chránit netečností,
což přestavuje další problém. A konečně zcela běžnou starostí je, jak uhájit svou
hranici vůči manipulaci ze strany klienta. Zde přichází ke slovu asertivita.“
Schopnost analyzovat sociální situaci klienta je důležitá během stanovování
priorit a postupu při řešení problémů. Po získání azylu se azylant náhle ocitá v
situaci, kdy musí řešit celou řadu problémů, a je proto důležité, aby mu sociální
pracovník pomohl zorientovat se v tom, co je nezbytné řešit hned a co je možné
odložit na později. Sociální pracovník se musí umět vyvarovat přílišného přetížení a
zahlcení azylanta ve snaze co nejrychleji začlenit klienta do společnosti. Integrace je
proces, který potřebuje čas, trpělivost a vytrvalost jak na straně sociálního
pracovníka, tak i azylanta.
V souvislosti s předpoklady a dovednostmi sociálního pracovníka zde uvádím
i hlavní obtíže, které mohou činit jeho práci neprofesionální a nekvalitní.
Velký problém mohou představovat přehnaná očekávání a následné zklamání
z nemožnosti řešit uspokojivě problémy jednotlivých azylantů, pocit, že člověk jen
„záplatuje velké díry“, ale nemá možnost přispět k úspěšnému vyřešení situace. Toto
se týká především situací, kdy azylant nemůže najít práci, získat byt nebo se sloučení
s rodinou neúměrně dlouho protahuje.
Burn-out syndrom neboli syndrom vyhoření92 -

stav, kdy se sociální

pracovník cítí deprimovaný, unavený a bez potřebné motivace pro práci s klienty.
Vůči klientům je apatický, netrpělivý a bez zájmu hledat s klientem řešení jeho
problémů.
Přenosné trauma93 - stav, kdy je sociální pracovník poznamenán traumatickou
zkušeností azylanta. V tomto případě se u sociální pracovníka objeví projevy
traumatizované osoby - noční děsy, neodbytné vzpomínky nebo vyhýbání se
kontaktu s klienty.
92 Tento stav nastává podle Hendricksové (1994) často u osobností, které mají sklon k perfekcionismu,
idealismu, mají potřebu něco si dokázat nebojsou neschopné říci „ne“.
93 V zahraniční literatuře je uváděn termín „countertransference“ nebo „vicarious traumatization“ a
znamená reakci pomáhajícího pracovníka v souvislosti s prožitky hrůzy a ponižujícího zacházení,
které azylant zažil a které pracovníkovi vylíčil. V iz Potocky-Tripodi (2002).
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Výše zmíněné stavy klienta ohrožují, neboť ztrácí možnost najít pomoc tam,
kde ji očekává, a jsou nebezpečné i pro sociální pracovníka, protože mohou vést ke
ztrátě zájmu o klienty nebo i jejich poškození. V takovém případě je nutné, aby
sociální pracovník sám vyhledal profesionální pomoc a začal pracovat na změně
svého přístupu. Z preventivního hlediska pak hraje velkou roli supervize94, jejímž
cílem je poskytnout sociálnímu pracovníkovi prostor pro pravidelné konzultace
týkající se jím řešených případů, a možnost získat reflexi ohledně postojů a role,
kterou vůči klientům má. Z rozhovorů se sociálními pracovníky vyplývá, že
pravidelnou supervizi mají zajištěnou pouze pracovníci neziskových organizací,
zatímco pracovníci krajských úřadů a IAS jsou odkázáni na pomoc svých kolegů
nebo nadřízených. Tato pomoc ovšem nemívá formu profesionální supervize.
Všechny uvedené poznatky ukazují na to, že vztah mezi azylantem a
sociálním pracovníkem by měl mít dvě základní roviny - rovinou lidskou a rovinu
odbornou. Předpokladem pro to, aby sociální pracovník mohl účinně pomáhat jiným
je, že bude otevřen pro pomoc sám sobě a bude připraven bojovat preventivně s jevy,
které mohou ohrozit jeho profesionální přístup.

3.4

Vzdělání a další odborný rozvoj znalostí sociálních pracovníků
Odborné vzdělání pracovníků sociálních služeb zajišťuje, že kvalita sociální

práce s klienty bude splňovat standardy kvality sociálních služeb (MPSV, 2002).
Vzdělání samo o sobě sice nečiní člověka kvalitnějším pracovníkem, ale
rozhodně mu umožňuje osvojit si jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti,
které pak zkvalitňují jeho přístup ke klientům, a to jak po stránce odborné, tak i
lidské. Z tohoto pohledu jsou pak zásadní minimální standardy vzdělávání v sociální
práci95, které určují a zaručují, že vzdělávání sociálních pracovníků bude mít
potřebnou úroveň a poskytne jim znalosti a dovednosti ve všech nej důležitějších
oblastech práce s klienty.

94 Hawkins, Shohet (2004) to popsali velmi výstižně... „Úlohou su pervizora není je n pracovníka
uklidnit. M usí mu umožnit p ro c ítit em oční nepokoj v bezpečnějším p ro stře d í supervizního vztahu, kde
j e j lze přečkat, uvažovat o něm a pou čit se z něj "...
95 Tyto standardy byly připraveny A sociací vzdělavatelů v sociální práci a sm yslem těchto standardů
je definovat očekávanou kvalitu nabízeného programu vzdělávání v oboru sociální práce a sociální
politika.
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Vzdělání sociálních pracovníků NNO a krajských úřadů je vyšší odborné
nebo vysokoškolské. U pracovníků IAS převládá vzdělání středoškolské96. Zajímavé
z tohoto pohledu bylo i zjištění, že pouze NNO vyžadovaly, aby dosažené vzdělání
nově přijímaných pracovníků mělo sociální směr. V souvislosti s odborným
vzděláním sociálním pracovníků je nutné zmínit připravovaný zákon o sociálních
službách, který má mj. zavést požadavek na odbornou způsobilost sociálních
pracovníků poskytujících sociální služby. Právě tento zákon tak může v budoucnosti
uzákonit povinnost všech poskytovatelů sociálních služeb zaměstnávat pouze
pracovníky s patřičným odborným vzděláním. V případě SUZ by to např. znamenalo,
že nově přijatí sociální pracovníci IAS musí mít vzdělání sociálního zaměření a
stávající pracovníci, kteří takové vzdělání nemají, šije musí doplnit.
Z hlediska dalšího odborného rozvoje sociálních pracovníků je zásadní
možnost účasti na kurzech a školeních zaměřených na specifické oblasti práce
s uprchlíky. Pracovníci NNO mají největší zájem o výuku cizího jazyka, o vzdělání
v oblasti speciálních metod a přístupů v sociálních službách a sebezkušenostní a
terapeutické výcviky pro výkon sociální práce. Mezi další oblasti jejich zájmu patří
rozvoj profesionální komunikace s klienty, práce se zranitelnými skupinami (např.
ženy a děti, senioři a handicapovaní), hodnocení kvality a efektivnosti sociálních
služeb, public relations a fundraising, práce s komunitou, práce na počítači. Dle
názorů pracovníků NNO je nabídka vzdělávacích akcí dostatečná a otázka dalšího
vzdělávání je závislá především na finančních možnostech jejich organizace.
U pracovníků státních organizací je další vzdělávání spíše záležitostí
organizovanou shora a nikoliv jako vlastní iniciativa samotných pracovníků. Sociální
pracovníci IAS využívají nej častěji nabídky kurzů v oblasti cizích jazyků, metod
jednání a komunikace s klienty a krizovou intervenci. S nabídkou kurzů jsou
spokojeni a jsou přesvědčeni, že je dostatečná s ohledem na potřeby dalšího
odborného růstu.
Odborné sociální vzdělání97 se postupně stává nezbytnou podmínkou pro
vykonávání sociální práce s azylanty ve všech typech organizací a do budoucna je
tak zajištěno, že sociální pracovníci budou mít požadované předpoklady pro zajištění

96 Tato informace vyplývá z Analýzy a vyhodnocení činnosti sociálních pracovníků z hlediska kvantity
je jic h p otřeb a z hlediska jejich p ra c o vn í náplně.
97 V roce 2006 nabízí vzdělání v oboru sociální práce/sociální politika 10 kateder vysokých škol a 15
vyšších odborných škol.
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kvalitních služeb. Další vzdělávání v rámci profesního růstu sociálních pracovníků je
nedílnou součástí podpory ze strany zaměstnavatele, ať už v nevládním nebo státním
sektoru a mezi pracovníky převládá spokojenost s možnostmi, které jsou jim v rámci
dalšího vzdělání poskytovány.
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Závěr
V

úvodu své diplomové práce jsem si dala za cíl zmapovat situaci na poli

integrace a zjistit do jaké míry je integrace úspěšná z pohledu azylanta a z pohledu
sociálního pracovníka a jakou roli sociální pracovník hraje při integraci azylantů.
Vzhledem ke zjištěním poznatků lze konstatovat, že koncepce integrace
azylantů (v oblasti bydlení, výuky českého jazyka a zaměstnání) se stala nedílnou
součástí české legislativy. Každoroční usnesení vlády ČR, týkající se integrace
azylantů, jsou dokladem toho, že Česká republika má zájem o úspěšnou a komplexní
integraci azylantů a snaží se vytvářet i patřičné podmínky pro tuto integraci. Stávající
model integrace azylantů má dobrý základ a nové alternativy tohoto modelu přináší
další zlepšení podmínek pro integraci, avšak realizace této koncepce v praxi je
neuspokojivá.
Příkladem této neuspokojivé situace je státní integrační program v oblasti
bydlení, který teoreticky nabízí tři varianty zajištění integračních bytů pro azylanty,
v praxi však jsou realizovatelné pouze varianty I a II. Z těchto dvou realizovatelných
variant se pak varianta II, která vznikla jako alternativa pro variantu I, setkala s velmi
malým zájmem ze strany azylantů a vlastníků bytů a to sice z důvodů administrativní
náročnosti. Ostatní oblasti integrace azylantů jsou do právních norem začleňovány
postupně a celý proces je velmi zdlouhavý. Např. podmínky pro uplatňování práva
na sloučení rodiny jsou součástí zákona o pobytu cizinců teprve od října roku 2005.
Dalším příkladem je otázka nostrifikace zahraničních dokladů, která se řídí
školským, případně vysokoškolským zákonem. Ani jeden ze zmíněných zákonů však
blíže neupravuje podmínky nostrifikace pro azylanty, kteří jsou vzhledem ke svému
postavení azylantů, limitováni možností kontaktovat domovské úřady. Z těchto dvou
příkladů je zřejmé, že častou komplikací úspěšné integrace je nedostatečná právní
úprava podmínek integrace azylantů.
Integrace z pohledu azylantů samotných je hodnocena různě. Azylanti, kteří
již mají uspokojeny základní potřeby (bydlení, zaměstnání, znalost českého jazyka)
se cítí integrováni dostatečně. Ti, kteří prochází procesem integrace, však čelí mnoha
problémům a nejsou spokojeni s podmínkami a možnostmi, které jim Česká
republika nabízí. Proces integrace j e v praxi často velmi zdlouhavý a ne vždy se
podaří nalézt uspokojivé řešení ve všech oblastech života. Azylanti si nejčastěji
stěžují na znevýhodnění na trhu práce a nepřiměřeně dlouhý

proces hledání
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vhodného integračního bytu v rámci SIP. Dle názoru azylantů stát sice vytvořil
nástroje pomoci azylantům, ale v praxi je tato pomoc poskytovaná nedostatečně nebo
vůbec. Jako příklad může sloužit IAP zajišťující pomoc v nezaměstnanosti. Tento
program má azylantům zajistit speciální péči a pomoc při zlepšení jejich postavení na
trhu práce, avšak úřady práce, které mají v kompetenci tento program zajišťovat, tak
vůbec nečiní neboje pomoc nedostatečná a celkový efekt je pak velmi malý.
Na druhé straně je ale zřejmé, že samotní azylanti mají často velmi vysoké
nároky nebo nereálné představy ohledně začlenění se do české společnosti a to jim
často brání v tom, aby dokázali přijmout danou situaci takovou, jaká je a hledat
možnosti řešení v rámci reálných podmínek, které se nabízí. Zde se ukazuje jako
nej účinnější pomoc sociálních pracovníků NNO, kteří jsou s klienty v dlouhodobém
kontaktu a mají tak možnost hledat spolu s klientem řešení, která jsou reálná v rámci
podmínek, které stát v oblasti integrace azylantů nabízí.
Co se týká spokojenosti azylantů s prací sociálních pracovníků, pak je zřejmé,
že nejvíce si azylanti váží pomoci ze strany pracovníků NNO, kteří jsou připraveni se
azylantům věnovat ve všech oblastech integrace, a kteří jsou často vnímáni jako
průvodci či obhájci práv azylantů. U pracovníků IAS jsou hodnocení azylantů různá
a závisí na konkrétní zkušenosti, kterou azylanti mají s daným pracovníkem IAS.
Největším problémem se jeví nedostatek času a kapacity věnovat se intenzívně
klientům v počátečních fázích integrace, kdy je potřeba pomoci na straně azylantů
největší.
Sociální pracovníci pak hodnotí úspěšnost integrace z několika úhlů. Ze jejich
zkušeností s klienty vyplývá, že úspěšnost integrace azylantů je velmi individuální a
závisí na uspokojení potřeb v hlavních oblastech integrace azylantů, mezi které patří
oblast bydlení, zaměstnání, znalost českého jazyka, vzdělání.
Role, kterou mají sociální pracovníci při integraci azylantů se liší v závislosti na
typu poskytovatele pro kterého pracují. Sociální pracovníci NNO jsou azylantům
k dispozici ve všech aspektech jejich integrace a jejich prvořadým úkolem je
poskytovat jak odbornou pomoc tak i lidskou podporu. Mezi překážky ve své práci
řadí především neuspokojivý postoj státních úřadů v realizaci koncepce integrace
azylantů. Příkladem jsou již zmiňované úřady práce, které neposkytují potřebnou
podporu v nezaměstnanosti nebo nedostatečná kvalita výuky českého jazyka.
Řešením zmiňovaných problémů jsou projekty NNO zaměřené na jednotlivé aspekty
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integrace (viz projekt Work in Czech a Work in Prague) nebo projekt zaměřený na
vypracování metodiky úvodních kurzů pro azylanty). Tyto projekty jsou realizovány
ve spolupráci s stáními úřady zodpovědnými za danou problematiku a pracovníci
NNO zde přichází s vlastní Pracovníci IAS mají kombinovanou roli. Jednak jsou
zodpovědní za správu IAS, které slouží jako přechodné bydlení pro azylanty, a
jednak

poskytují

sociální pomoc azylantům

ubytovaných v IAS.

Pracovníci

krajských úřadů se zapojují do procesu integrace v rámci SIP. Jejich úkolem je
informovat a metodicky vést obce zapojené do programu, přijímat žádosti obcí o
zapojení do SIP, vybírat vhodné nabídky a dále je postupovat MV.
Kvalita sociální práce s azylanty je pak nejvíce závislá na osobnostním
potenciálu jednotlivých pracovníků a na míře angažovanosti, kterou vůči azylantům
projevují. Všechny skupiny sociálních pracovníků se shodli, že mezi největší obtíže
v jejich práci patří nedostatek času a kapacity uspokojit dostatečně potřeby azylantů
a dále pak ztížené podmínky a přístup státu v otázce realizace integrace. Nedostatek
vhodných integračních bytů, malé šance a nízká podpora v oblasti zaměstnanosti,
stejně tak jako

i nedostačující kvalita i rozsah výuky českého jazyka a

neinformovanost o postavení azylantů jim ztěžuje práci a v konečném důsledku má
negativní vliv na úspěšnost integrace azylantů.
Závěrem tedy mohu konstatovat, že legislativní podmínky pro integraci
azylantů se postupně zlepšují, avšak samotná realizace je v mnoha aspektech
neuspokojivá a dostatečně nenaplňuje potřeby azylantů. Sociální pracovníci mají
nenahraditelnou roli v

procesu integrace azylantů a jejich působení, ať už

v nestátním nebo státním sektoru, a nezbytné proto, aby se tento proces vyvíjel
směrem k větší spokojenosti jak na straně azylantů, tak i české společnosti.
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